
 



     คํานํา 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีสําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซ่ึงเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายท่ีวางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไก
อ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาล ดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันท่ี ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื ่อและสรุป
สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนครั้งการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ เฉพาะเรื่องท่ีเป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในช่วง
เวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น ขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเพื่อดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื ่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และการจัดที่ดินทํากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ในฐานะ
เป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่
เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 

 

 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๘ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา  

๔๔๖๐๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๑ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย พ.ศ. ....  ๔๖๔๗๗/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๑ 

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที ่๑๑ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔๗๗๔๖/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดรายการสินค้าห้ามนําผ่านภายใต้
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ  

๔๖๐๑๕/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๓ 

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน 

  

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
ความร่วมมือประเด็นความม่ันคงรูปแบบใหม่  

๔๔๕๕๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๓ 

ผลการประชุมระหว่างไทย-กัมพูชา เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
บ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท และจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่–โอเนียง  

๔๕๘๕๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๓ 

ขออนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อําเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๔๗๗๗๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๔ 

รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ๔๗๗๘๘/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

การสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในพ้ืนที ่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๔๔๗๑๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๕ 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๒ (The 12th APEC Energy 
Ministers Meeting) และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

๔๓๖๔๙/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๖ 

ขออนุมัติให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์
ในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖  

๔๓๙๐๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๖ 

การรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration) การประชุมรัฐมนตรี
เอเชียและยุโรป ด้านการจ้างงาน ครั้งที่ ๕  

๔๓๘๙๘/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๗ 

สารบญั 
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การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) 
ประจําปี ๒๕๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

๔๓๙๖๙/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๗ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐  ๔๔๗๔๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๗ 

ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๑๐  

๔๔๗๖๐/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๘ 

การให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) 
ภายใต้ WTO  

๔๔๘๙๒/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๘ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) 
ในการเดินทางไปราชการ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

๔๔๖๑๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๙ 

การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล  
ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ ของนายกรัฐมนตรี  

๔๔๗๑๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๙ 

ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และ
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๔๕๓๒๒/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๐ 

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย  

๔๕๙๒๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๐ 

ขอความเห็นชอบร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสําหรับการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤตของตํารวจอาเซียน [The ASEANAPOL Communications and 
Co-ordination Protocol Crisis Management (ACCPCM)]  

๔๕๗๙๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๑ 

(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ (ร่าง) ข้อตกลง
ด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  

๔๕๘๑๑/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๑ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
โมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  

๔๕๕๕๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๒ 

การจัดทําพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักร
โมร็อกโก  

๔๕๕๐๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๒ 

การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
โมร็อกโกว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต 
หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ  

๔๕๕๖๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๓ 

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก 
สะพานข้ามพรมแดน และถนนเช่ือมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน–สตึงบท  

๔๕๙๙๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๓ 

ขออนุมัติลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒  

๔๕๖๙๘/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๑๔ 
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รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ๔๖๕๕๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๑๕ 

การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน 
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  

๔๖๗๔๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๑๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๖ 
ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๘ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน  
การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕  

๔๗๕๖๖/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๑๖ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ ๑๓  และ
การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพ้ืนที่ชายแดน 
(JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย  

๔๗๗๙๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๑๗ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ครั้งที่ ๙ (The 9th AMRDPE) และการประชุมที่เก่ียวข้อง  

๔๗๖๘๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๑๗ 

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๔  ๔๗๓๑๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๑๘ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

๔๗๕๕๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๑๘ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

๔๗๖๔๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๑๙ 

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔ และ
การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เก่ียวข้อง  

๔๗๘๑๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๑๙ 

ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองปาดัง 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

๔๗๙๑๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๒๐ 

การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ  
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน  

๔๘๐๙๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๒๐ 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท
และถนนเช่ือมโยงไปกับถนนหมายเลข ๕ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

๔๗๖๖๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๒๑ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง พ.ศ. ....  

๔๔๐๗๓/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๒๒ 

ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘  ๔๕๕๑๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๒๒ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

การเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ๔๗๕๑๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๒๒ 
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 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๘ และนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๓  

๔๗๕๔๓/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๒๓ 

โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  

๔๗๔๑๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๒๓ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

  

การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  ๔๖๗๓๐/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๒๔ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และผลการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  

๔๔๗๒๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๒๖ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
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  ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ   

๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ    

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี   

๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

  

     ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-
ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-  
ศรีนครินทร์) เป็นทางที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสียหรือ
ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔๔๗๐๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๒๘ 

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษ
บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ
เช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) 
กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสีย
หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๖๓๔๓/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๒๘ 

แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม  

๔๕๕๑๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๒๙ 

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  พ.ศ. ....  

๔๕๔๖๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๒๙ 
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โครงการจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็วและเคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพ่ือใช้  
ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

๔๖๐๐๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๒๙ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   

การรายงานผลการดําเนินกิจกรรม "ไทยเช้ือสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา" 
และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๘  

๔๕๘๐๑/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๒๙ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

        ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

การเตรียมการเพ่ือการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ ๒  ว ๔๐๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๓๑ 

รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ๔๖๐๓๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๓๑ 

คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public- Private 
Steering Committee)  

๔๕๙๓๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๓๑ 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  ๔๖๕๓๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๓๒ 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  

๔๗๔๙๗/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๓๒ 

ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  

๔๗๖๗๐/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๓๓ 

   ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

   ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ 

  

   ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยาง 
รายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  

๔๔๗๗๗/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๓๓ 

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง  

๔๕๙๔๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๓๔ 

สรุปผลการจัดงาน OTOP TO AEC ... มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสูส่ากล  ๔๕๒๙๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๓๕ 

ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  ๔๖๗๔๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๓๕ 

ขอขยายวงเงินชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙  

๔๗๕๘๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๓๖ 
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๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘  ๔๔๖๑๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๓๖ 

ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
สําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน  

๔๕๗๑๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๓๗ 

การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบ
การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน โครงการที่ ๑   

๔๖๕๘๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๓๗ 

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘  ๔๗๓๕๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๓๘ 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ....  ๔๕๐๓๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๓๘ 

รายงานผลการเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ๔๕๗๗๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๓๘ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ว ๔๓๑/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๓๙ 

เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๕๙  ๔๗๖๓๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๔๐ 

๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 

  

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ช่วงประสบภัย
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)  

๔๓๙๕๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๔๐ 

ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ
ของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้นํ้าน้อย  

๔๔๖๓๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๑ 

ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   

๔๔๘๖๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๑ 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  

๔๕๗๘๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๔๒ 

โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  

๔๕๘๑๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๔๒ 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย  
และกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน
ไฟฟ้า  

๔๔๘๖๗/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๓ 

ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๔๕๐๑๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๓ 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรงุโครงสรา้งภาษ ี   

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  

๔๔๙๐๗/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๔ 
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ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์)  

๔๔๖๔๐/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๔ 

๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ   

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan)  
เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor) 

๔๓๙๓๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๔๔ 

การดําเนินโครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต และโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา  ๔๔๔๐๙/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตห้วยขวาง 
เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการเพ่ือกิจการ
ขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง 
และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ [โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)]  

๔๔๙๒๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๖ 

ขอความเห็นชอบการปรับเพ่ิมมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาของสัญญาที่ ๑ และ ๒ 
และปรับลดมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาของสัญญาที่ ๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยกรอบวงเงินรวมของโครงการไม่เปลี่ยนแปลง  

๔๔๗๖๙/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๖ 

ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  

๔๔๕๘๕/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๗ 

ขออนุมัติดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- 
มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  

๔๔๗๒๘/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๗ 

แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
แห่งที่ ๓  

๔๔๖๙๕/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๘ 

ขอความเห็นชอบการโอนสัมปทานและการแก้ไขสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

๔๔๗๕๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๔๙ 

การจัดต้ังกองทนุโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)  ๔๕๗๗๑/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๕๐ 

ขออนุมัติโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางบริเวณสถานี
สะพานพระน่ังเกล้า โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ 
และโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี บริเวณหน้าโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่–บางซื่อ  

๔๕๙๓๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๕๐ 

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย  

๔๖๐๐๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๕๑ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 
และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนสิงขร)  

๔๖๔๙๘/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๕๑ 

ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพ่ือใช้ประโยชน์

๔๖๗๕๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๕๑ 
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ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลน (สําหรับดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู ตําบล
แหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล)  

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

   ๖ .๑๔ พัฒนาและปร ับปร ุงระบบบริหารจ ัดการของ  
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

การประกาศกําหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖  

๔๓๘๘๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๕๒ 

การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นต้น 
ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  

๔๓๙๒๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๕๒ 

แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๘/๕๙  ๔๔๗๐๔/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๕๓ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. ....  

๔๕๘๖๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๕๔ 

ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒  ๔๗๙๐๓/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๕๔ 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

การจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. ....)  

๔๖๖๘๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๕๕ 

รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่โพแทช  ๔๗๗๒๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๕๕ 

ร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือ
ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค จํานวน ๔ ฉบับ  

๔๗๕๔๘/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๕๖ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ ๒  

๔๖๖๙๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๕๖ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
และการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ  

๔๓๖๕๒/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๕๗ 

ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน  IPv6 
ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

ว ๔๐๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๕๘ 



 

 - ๑๐ -

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  

๔๖๗๗๑/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๕๘ 

ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

๔๖๗๘๐/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๕๙ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ฮ่องกง  ๔๔๖๐๗/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๖๑ 

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ไทย-กัมพูชา 
ครั้งที่ ๕  

๔๕๕๒๕/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๖๑ 

การลงนามรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๔ (The 4th Joint Committee on 
Trade, Investment and Economic Cooperation between Thailand and 
China)  

๔๕๖๘๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๖๑ 

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๔ (The Fourth  Meeting of the Joint 
Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between 
Thailand and China)  

๔๖๕๘๗/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๖๒ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค 
ครั้งที่ ๒๓ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุน  

๔๗๗๐๘/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๖๓ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

การขอขยายเวลาพํานักและขยายพ้ืนที่การเดินทาง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๔๓๘๗๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๖๓ 

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....  

๔๕๐๒๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๖๔ 

การเข้าร่วมทุนของญี่ปุ่นในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด  ๔๔๗๐๙/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๖๔ 
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๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016  ๔๓๘๘๖/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๖๖ 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด  

     หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ  
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

  

รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๕๘)  

๔๔๓๓๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๖๗ 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

ข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

๔๓๘๕๕/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๖๘ 

ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ฉบับ  

๔๕๗๒๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๖๘ 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  



 

 - ๑๒ -

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

สถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒  ๔๔๕๕๘/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๖๙ 

สถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓  ๔๕๙๕๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๖๙ 

สถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ ๔๖๓๑๑/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๗๐ 

สถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๕ และ
เรื่อง สถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ 

๔๗๕๗๐/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๗๑ 

    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย     

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี ว ๓๙๘/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๗๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี ว ๔๑๐/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๗๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี ว ๔๑๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๗๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี ว ๔๒๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๗๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี ว ๔๓๒/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๗๖ 

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตามและเร่งรัดการดําเนินการ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ   

ว ๔๐๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๗๗ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง โอนสํานักงาน
นโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ไปเป็นของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ กรมทรัพยากรนํ้า  

๔๓๕๒๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๗๘ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ  

๔๔๕๒๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๗๘ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๔๕๒๗๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๗๘ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี ๒๕๕๗ 

๔๓๖๙๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๗๘ 

การแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาล  ว ๓๙๗/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๗๙ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ว ๓๙๙/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๗๙ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน   ว ๔๑๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๗๙ 

การจัดกิจกรรม "เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร" เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับประชาชน  

๔๕๗๓๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๐ 

โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"  ๔๕๗๓๙/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๐ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ๔๕๗๔๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๐ 



 

 - ๑๓ -

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ๔๕๗๔๑/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๐ 

ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม  ๔๕๗๔๒/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๑ 

การจัดทําโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน  

๔๕๗๔๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๑ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔๕๗๔๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๒ 

การจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์  ๔๕๗๔๕/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๒ 

ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม  ๔๕๗๔๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๒ 

การดําเนินงานของกระทรวงแรงงานเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับประชาชน  ๔๕๗๔๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๓ 

รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตร ีเรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ๔๕๗๕๐/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๓ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ๔๕๗๕๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๓ 

ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะมอบให้ประชาชน  ๔๕๗๕๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๔ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ๔๕๗๕๕/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๕ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ๔๕๗๕๖/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๕ 

โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน  ๔๕๘๐๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๕ 

โครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงการต่างประเทศ  ๔๖๕๑๑/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๘๖ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ของกระทรวงพลังงาน)  ๔๖๕๑๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๘๖ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ๔๖๕๑๓/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๘๖ 

ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน  ๔๗๓๕๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๘๗ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๓๘๑๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๘๗ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๕๖๓๗/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๘๗ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๖๕๖๐/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๘๘ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๗๗๔๕/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๘๘ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ๔๗๕๙๘/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๘๙ 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....   ว ๓๙๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๘๙ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)  

๔๔๙๐๓/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๘๙ 

การกําหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ  ว (ร) ๒๘๐/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๘๙ 

การดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ  ๔๕๐๓๕/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๙๐ 

การลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเย่ียมประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จังหวัดสงขลา วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  

ว (ล) ๔๖๒๙๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๙๐ 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจาก
รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙  

๔๖๕๐๙/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๙๑ 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๔๖๔๙๔/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๙๑ 

รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ครบรอบ ๑ ปี  (๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)  

๔๖๔๙๓/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๙๒ 



 

 - ๑๔ -

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ว ๔๒๓/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๙๒ 

โครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย  ๔๖๕๗๐/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๙๓ 

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  ๔๗๗๔๐/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๓ 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า  ๔๗๘๑๓/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๓ 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม  

ว ๔๓๐/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๔ 

ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  ๔๗๖๔๖/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๔ 

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติขอให้เร่งรัดการดําเนินการ จํานวน ๖ ฉบับ   

๔๗๖๒๙/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๔ 

สรุปผลการดําเนินการ "๑ ปี ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม"  ๔๗๔๑๗/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๕ 

รายงานแผนงานและงบประมาณในการดําเนินแผนงานสําคัญของรัฐบาล  ๔๗๘๔๔/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๕ 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการดําเนินโครงการตามแผน
โครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ (สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง)  

๔๕๗๐๓/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] ๙๖ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๖) 
(ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ ฉบับ)  

๔๖๖๔๑/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๙๖ 

       ๑๐.๒  กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ 
               สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                             

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย 
                  บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

ขอรับจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
(สํานักงาน ป.ป.ช.)  

๔๓๖๕๕/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๙๗ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีการต้ังครรภ์แทน  ๔๔๗๘๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๙๗ 

ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  ๔๖๗๙๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๙๗ 



 

 - ๑๕ - 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองใน
การปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....  

๔๓๗๐๐/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๙๘ 

ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ....  ๔๔๒๐๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] ๙๘ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. ....  ๔๕๐๔๒/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] ๙๘ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....  

๔๗๓๖๒/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๙ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
พ.ศ. ....  

๔๗๖๒๒/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๙ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
โดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. .....)  

๔๗๖๔๑/๕๘ [๒๙/๑๒/๒๕๕๘] ๙๙ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ  
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น  
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑ .๔  นํา เ ท ค โ น โ ล ย ีที ่ท ัน ส ม ัย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ท า ง  
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี  
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  



 

 - ๑๖ - 

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน  
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม  
ผู้มี อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนําเงินนอกงบประมาณไปใช้
ในการบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

๔๖๖๓๒/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ๑๗ - 

 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๑๐๒ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๑๐๓ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๑๐๔ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๑๐๕ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป และประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๑๐๖ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๑๐๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๑๐๗ 

   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๑๐๘ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ  ๑๐๙ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  ๑๐๙ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

  

   ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ๑๑๐ 

   ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  ๑๑๐ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๑๑๑ 

ตารางอักษรย่อ  ๑๑๒ 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๑ 

 

 

การปกป้องและเชิดชู 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                              (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๘ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระอัจฉริยะ

การทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๕๘ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา โดยกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาได้ร่วมกับสํานักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมเรือใบ
บังคับวิทยุไทย สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กําหนดจัดงานฯ ระหว่างวันท่ี ๑๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส
ครบ ๔ รอบ (๔๘) ปี ท่ีทรงชนะเลิศและทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง 
ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ และน้อมรําลึกถึงวันท่ีคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง
ดุษฎีกิตติมศักดิ์โอลิมปิก “อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสูงสุด (ทอง)” เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ รวมท้ังเพ่ือส่งเสริมกีฬาเรือใบให้แพร่หลาย
ในหมู่ประชาชนชาวไทยและเพ่ือยกระดับกีฬาเรือใบในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ สําหรับรูปแบบของกิจกรรมการจัดงานฯ 
ประกอบด้วย (๑) การแข่งขันเรือใบ (๒) การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ (๓) กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว (๔) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
และ (๕) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ TNN และช่อง ๕ และเชิญนักกีฬาท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงาน
โดยเฉพาะนักกีฬาเรือใบชาวต่างชาติจะเป็นระดับ World Class 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกช้างไทย พ.ศ. ....  
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกช้างไทย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกช้างไทย ชนิด ราคา โลหะ อัตราเน้ือโลหะ นํ้าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด 
ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาสี่พันบาท หน่ึงชนิด เหรียญกษาปณ์ทองคํา ราคาสองพันบาท หน่ึงชนิด 
และเหรียญกษาปณ์เงิน ราคาสองร้อยบาท หน่ึงชนิด เพ่ือเป็นท่ีระลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมีพระราชดําริเรื่องการอนุรักษ์ช้างป่า และปลูกจิตสํานึกให้เกิดความรักและเห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนกับช้าง ซ่ึงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังท่ี ๑๑ ในประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี ๑๑ 
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เน่ืองในวโรกาสท่ีจะทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๙๐ พรรษา และเป็นโอกาสท่ีประเทศไทยจะได้จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศข้ึน อีกท้ังยังเป็นการช่วยให้เยาวชนไทยในระดับโรงเรียนได้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านดาราศาสตร์    
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ รวมท้ังเป็นการกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน   
เพ่ือสร้างนักดาราศาสตร์สมัยใหม่ให้กับประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ งบประมาณดําเนินการรวมท้ังสิ้น ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเตรียมการท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
  

  สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตามความจําเป็น ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและรายได้จากแหล่งอ่ืนท่ีได้รับในการดําเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณา
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามความจําเป็นและเหมาะสม ท้ังน้ี การดําเนินการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดังกล่าว     
ให้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ 
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การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
 และการต่างประเทศ 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กําหนดรายการสินค้าห้ามนําผ่านภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามา

ในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๒ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดประเภทสินค้าท่ีห้าม
นําผ่านราชอาณาจักร ซ่ึงรวมถึงสินค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ตามมาตรการคว่ําบาตรตามมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดให้สินค้าท่ีมีมาตรการนําเข้าหรือส่งออกเป็นสินค้าท่ีต้องห้าม
ในการนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดให้สินค้าท่ีมีมาตรการควํ่าบาตรตามมติคณะมนตรีความม่ันคง
แห่งสหประชาชาติเป็นสินค้าท่ีต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดวันใช้บังคับร่างประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว ควรเป็นไปตามหลักกฎหมายท่ัวไปในมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญาท่ีบัญญัติให้บุคคลต้อง      
รับโทษทางอาญาต่อเม่ือได้กระทําการอันกฎหมายท่ีใช้ในขณะกระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้เท่านั้น             
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้กระทรวง
พาณิชย์ร่วมกับกรมศุลกากรประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมการนําผ่านของไทยให้แก่ผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการต่างชาติ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน และประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคท่ีมีอาณาเขตติดต่อกันทราบถึงเหตุผลและความจําเป็น
ในการห้ามนําผ่านสินค้าแต่ละรายการ ในลักษณะการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ไปพิจารณาด้วย 
                ๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เร่ือง การเสนอเร่ืองเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความม่ันคง

รูปแบบใหม่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ (MOU between ASEAN and China on 
Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues) ต่อไป ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง  ผลการประชุมระหว่างไทย-กัมพูชา เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และจุด

ผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่-โอเนียง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบผลการประชุมระหว่างไทย-กัมพูชา เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอ่ียน-    
สตึงบท และจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่-โอเนียง เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดน
ถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข ๕ ในกัมพูชา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ําพรมโหด บริเวณพรมแดน   
บ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ในการพัฒนาจุดผ่านแดน สะพาน
ข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ บ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท รวมท้ังการพัฒนาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านป่าไร่-โอเนียง และ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๔ 

เร่ืองอ่ืน ๆ ได้แก่ กัมพูชาขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินให้เปล่าจากไทย ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
พ้ืนท่ีขนถ่ายสินค้าบริเวณสถานีรถไฟปอยเปต และ (๒) การปรับปรุงสะพานข้ามพรมแดนบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี (ไทย)-    
บ้านคลองจะกรอ็ม จังหวัดไพลิน (กัมพูชา) 
                ๒. เห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ กระทรวงการต่างประเทศ นําเสนอท่ีประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๒ พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ณ บ้านป่าไร่-โอเนียง อย่างเป็นทางการ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Border Committee : JBC) ไทย-กัมพูชา เร่งหารือกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน 
                    ๒.๒ กระทรวงคมนาคม นําเสนอบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ในการพัฒนา
จุดผ่านแดน สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ บ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ไทยลงนามร่วมกับกัมพูชา   
ในระหว่างการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๒ รวมท้ังเตรียมความพร้อมก่อสร้างสะพานข้ามลําน้ํา
พรมโหด และนําเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากกัมพูชา 
                    ๒.๓ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดําเนินการเพื่อลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมกับ
กัมพูชาโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ขออนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝ่ิน ยาเสพติดและความม่ันคงพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝ่ิน ยาเสพติดและความม่ันคงพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
                    ๑.๑ วัตถุประสงค์แผนแม่บทฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีท่ีมีการปลูกฝิ่นและวางแนวทางให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานให้ประชากรชนเผ่าในอมก๋อยให้สามารถพ่ึงตนเอง พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ พัฒนา
สร้างศักยภาพในกลุ่มเป้าหมายทุกระดับให้เข้าใจอันตรายจากฝิ่น รวมถึงปราบปรามกดดันผู้เกี่ยวข้องและตัดทําลายพ้ืนท่ีปลูกฝิ่น
อย่างจริงจัง 
                    ๑.๒ ยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Intelligent Database) 
(๒) การควบคุมพ้ืนท่ีและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Affective Controlling) (๓) การบําบัดรักษา ติดตาม ฟ้ืนฟูอย่างครบวงจร (Easy Accessibility 
for Treatment) (๔) การป้องกันแก้ไขปัญหาฝ่ินและยาเสพติด (๕) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อาชีพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(Active Community) และ (๖) การอํานวยการบริหารจัดการ (Modern Management) 
                ๒. สําหรับงบประมาณในการดําเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีรองรับการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสม และจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินงบประมาณ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รายงาน สําหรับงบประมาณในการดําเนินการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป 
ดังนี้ 
                    ๑.๑ การช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงท่ีได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย   
ในกรณีท่ีต้องลดจํานวนเรือประมงให้เหมาะสมกับจํานวนสัตว์น้ําเพ่ือรักษาดุลทางธรรมชาติ ในวงเงิน ๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีเหลือจ่าย ของกรมประมง จํานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํานวน ๖,๙๓๒,๗๐๐ บาท ส่วนท่ีเหลืออีก จํานวน ๑๙๙,๐๖๗,๓๐๐ บาท ให้พิจารณาปรับ



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมประมง จํานวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํานวน ๑๔๓,๐๖๗,๓๐๐ บาท มาดําเนินการในโอกาสแรกก่อน 
                    ๑.๒ การจ้างบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทํางานกับสหภาพยุโรป เพ่ือดําเนินการเชิงรุกในต่างประเทศ
โดยเฉพาะการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และมีนัยสําคัญแก่ผู้แทนสหภาพยุโรปท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในวงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นท่ีได้รับจัดสรรแล้ว 
จํานวน ๓๗๕,๙๑๓,๐๐๐ บาท เพ่ือมาดําเนินการ 
                    ๑.๓ สําหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงซ่ึงเดิมไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีท่ีส่งให้สํานักงบประมาณเห็นชอบนั้น 
กรมประมงและกรมเจ้าท่าได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่า ยังมีเรือประมงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีสามารถขอรับความช่วยเหลือ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้อีกจํานวน ๘๗๓ ราย และ ศปมผ. ได้เห็นชอบแล้ว จึงเห็นควรให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงท่ีได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทําการประมง 
ผิดกฎหมาย จํานวน ๒๒๘,๕๑๖,๑๐๐ บาท โดยให้จัดทํารายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และขอ    
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยชี้แจงผลกระทบและรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถทํางานต่อเนื่องได้เป็นเวลา ๔ ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ 
ต่อผู้แทนสหภาพยุโรปท่ีจะเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   

      เรื่อง  การสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการสมทบงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด   
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘       
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๖ แห่ง ปรับลดเงินสมทบงบประมาณจากร้อยละ ๑๐ 
เหลือร้อยละ ๕ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า ในโอกาสต่อไปหากมีการแก้ไขกฎหมายหรือมีการกําหนดมาตรการจัดเก็บรายได้   
ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ก็เห็นควรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายรายได้สมทบงบประมาณค่าก่อสร้างระบบการจัดการน้ําเสียและมูลฝอยชุมชนภายใต้หลักการ    
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และเห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณสําหรับโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ เพ่ือให้โครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทพัและระบบป้องกันประเทศ  
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๖ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานเอเปค ครั้งท่ี ๑๒ (The 12th APEC Energy Ministers Meeting) และ

การประชุมอื่นท่ีเก่ียวข้อง ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานเอเปค คร้ังท่ี ๑๒ (The 12th APEC Energy Ministers 

Meeting) และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายอธิปัตย์ 
บํารุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมภายใต้หัวข้อหลักคือ “การไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านพลังงาน
ในภูมิภาคเอเปค” (Towards an Energy Resilient APEC Community) ประกอบด้วย ๔ วาระ ได้แก่ (๑) ความท้าทายของโลก
ต่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านพลังงานในภูมิภาคเอเปค (The Global Challenge of Energy Resiliency) (๒) การสนับสนุน
ชุมชนในการใช้พลังงานสะอาดในพ้ืนท่ีขาดแคลนพลังงาน (Advocating Community-based Clean Energy Use in Energy Poverty-
Stricken) (๓) พลังงานที่ย่ังยืนผ่านการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดท่ีทันสมัย (Sustainable Energy Through Cutting Edge Clean 
Energy Solutions) และ (๔) การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการค้าและการลงทุนพลังงาน (Scaling Up Private 
Sector Participation in Energy Trade and Investment) 
                ๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานและคณะได้พบปะและหารือข้อราชการแบบทวิภาคีกับประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การหารือกับเอกอัครราชทูตปาปัวนิวกินีประจําฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีความประสงค์จะเชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนของไทยเข้าไปศึกษาและแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางด้านพลังงาน
ในปาปัวนิวกินี โดยเฉพาะอย่างย่ิงความร่วมมือทางด้านปิโตรเลียม และการหารือกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของทบวงพลังงานระหว่าง
ประเทศ (International Energy Agency : IEA) ซ่ึงกล่าวเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 
International Energy Agency’s (IEA) Ministerial Meeting ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส โดยประเด็นหลักของการประชุมคือ “นวัตกรรมเพ่ือพลังงานสะอาดและม่ันคงสําหรับอนาคต” 
                ๓. สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปค คร้ังท่ี ๑๒ (Cebu Declaration) 
ประกอบด้วยเอกสาร ๒ ฉบับ คือ (๑) แถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปค (Declaration of the APEC Energy 
Ministers Meeting) และ (๒) คําชี้แนะสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเปค (Instruction of the APEC Energy 
Ministers Meeting) มีสาระสําคัญเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของรัฐมนตรีพลังงานเอเปคต่อประเด็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ด้านพลังงานในภูมิภาคเอเปค รวมท้ังแสดงจุดยืนร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนในภูมิภาค และเน้นยํ้าการดําเนินการตามเป้าหมายเร่ืองการลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) 
หรือสัดส่วนการใช้พลังงานท้ังหมดเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลงร้อยละ ๔๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ และมีการต้ังเป้าหมาย 
เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นสองเท่าภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง  ขออนุมัติให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่สหภาพ

สากลไปรษณีย์ สมัยท่ี ๒๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่
สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union : UPU) สมัยท่ี ๒๖ ระหว่างวันท่ี ๑๙ กันยายน-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการขอเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิก UPU ในการสมัคร
รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของประเทศไทยไว้เป็นการล่วงหน้า 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง  การรับรอง (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration) การประชุมรัฐมนตรีเอเชียและยุโรป ด้านการจ้างงาน 

ครั้งท่ี ๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ (ร่าง) เอกสารปฏิญญาโซเฟีย (Sofia Declaration) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกาศความร่วมมือระหว่าง
เอเชียและยุโรปในการสร้างความเข้มแข็งด้านนโยบาย แผนงาน และความร่วมมือด้านแรงงาน ภายใต้ประเด็นสําคัญท่ีมีการหารือ
ในการประชุมรัฐมนตรีเอเชียและยุโรปด้านการจ้างงาน คร้ังท่ี ๕ ได้แก่ (๑) สร้างเสริมผลลัพธ์ด้านตลาดแรงงานเยาวชน (๒) การส่งเสริม
งานที่มีคุณค่าและสถานประกอบการท่ีปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (๓) การส่งเสริมระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการเติบโต
และงาน และ (๔) ความร่วมมือในอนาคต 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับรองเอกสารดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) เอกสารดังกล่าวท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง  การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ประจําปี ๒๕๕๘ ณ กรุงจาการ์ตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบประเด็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber 
Council : ITRC) ประจําปี ๒๕๕๘ เกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานต่าง ๆ ในช่วงท่ีผ่านมา แนวโน้มในปี ๒๕๕๙ 
และท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุม ITRC ประจําปี ๒๕๕๘ ได้แก่ การจัดการด้านปริมาณการผลิต และการควบคุมปริมาณ
การส่งออกยางพารา โดยในเร่ืองรายงานการควบคุมปริมาณการผลิตยางพารา ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ
สํานักงบประมาณในเรื่องการชี้แจงระยะเวลาและปริมาณการลดพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบ   
ท่ีจะเกิดข้ึนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและเกิดภาระงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในอนาคต 
                ๒. เห็นชอบประเด็นท่าทีของประเทศไทยเฉพาะเร่ืองการประเมินความเป็นไปได้ในการควบคุมปริมาณส่งออกยางพารา 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการผลักดันการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ผลิตยางในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสร้างเสถียรภาพ
ราคายาง โดยมุ่งพัฒนาให้อาเซียนเป็นตลาดกลางยางพาราท่ีได้รับการยอมรับและมีการนําราคาท่ีกําหนดจากการซ้ือขายจริง      
ไปอ้างอิงในการซ้ือขายยางในตลาดโลก แทนการใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดซ้ือขายล่วงหน้า ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งท่ี ๒๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว คร้ังท่ี ๒๐ ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย และมอบหมายส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว เพ่ือผลักดันให้มี
ผลคืบหน้าเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ด้านความม่ันคง ได้แก่ การจัดทําความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงบริเวณชายแดนไทย-ลาว 
การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน ความร่วมมือกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายท่ีถูกจับกุมคุมขัง ความร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรม 
ความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และความร่วมมือด้านแรงงาน 
                    ๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุน และการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย 
                    ๑.๓ ด้านความเชื่อมโยง ได้แก่ การขนส่งทางถนน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคม 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๘ 

                    ๑.๔ ด้านการพัฒนา สังคมและวัฒนธรรม การท่องเท่ียวและกีฬา ได้แก่ ความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านกีฬา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ
ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในไทย (Baht Bond) ควรเป็นการระดมทุนเพ่ือใช้ลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น หากเป็นการนํา
เงินบาทออกนอกประเทศ ก็ควรมีความระมัดระวังเนื่องจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากการระดมทุนดอกเบี้ยตํ่าในประเทศไทย   
เพ่ือไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอื่น นอกจากนี้ ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีหลายโครงการ จึงเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศประสานกับ สปป.ลาว   
เพ่ือพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกโครงการท่ีมีศักยภาพสูงสุดร่วมกัน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่า การเสนอในคร้ังนี้เป็นการเสนอท่าทีของไทยสําหรับ
การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑๐ โดยยังไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายและไม่มีผลกระทบ   
ต่อนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร รวมท้ังมาตรการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
                ๒. เห็นชอบท่าทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑๐ ซ่ึงมีประเด็นเกี่ยวกับ
การเจรจาสินค้าเกษตร (Agriculture) การเจรจาเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและประมง (Non-Agricultural Market Access : 
NAMA) การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) การค้าบริการ (Services) 
ความโปร่งใสด้านกฎระเบียบ (Rules) ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด (Development & 
LDCs issues) และเร่ืองต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้นําผลการเจรจา ITA Expansion พร้อมท้ังข้อมูลผลประโยชน์และผลกระทบจาก     
การเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ITA Expansion ของไทยเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้ ในการเจรจา ITA 
Expansion มีรายการสินค้าภายใต้ ITA Expansion จํานวนมากท่ีไม่ใช่รายการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแท้จริง และให้
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑๐ ให้หน่วยงานท่ีร่วมกําหนดท่าทีรับทราบ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผลสรุปประเด็นเจรจาท่ีไทยต้องเตรียมพร้อมให้เป็นไปตามข้อตกลง เช่น การจัดทําวินัยด้านกฎระเบียบภายในประเทศ   
ด้านภาคบริการ และความโปร่งใสด้านกฎระเบียบ เป็นต้น ตลอดจนผลสรุปของข้อยืดหยุ่นในประเด็นต่าง ๆ ถึงแม้ว่าผลการประชุม   
จะไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาแนวทางความร่วมมือด้านการค้า   
และบริการ และใช้เป็นทิศทางในการขยายความร่วมมือด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในความตกลงอ่ืน ๆ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๔. ในการเจรจาประเด็นต่าง ๆ ให้กระทรวงพาณิชย์คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและระมัดระวังไม่ให้ขัดหรือ   
มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศท่ีได้ดําเนินการไปแล้วและ   
ท่ีจะมีการดําเนินการในระยะต่อไป โดยเฉพาะการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุนการลงทุน การนําเข้าและส่งออกสินค้า
โดยผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังต่าง ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด (LDCs) ภายใต้ WTO 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบบัญชีสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการของไทยสําหรับประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด (Least Developed 
Countries : LDCs) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับ ๖ สาขาย่อย ได้แก่ (๑) บริการสถานท่ีสําหรับกางเต็นท์พักแรม   
(๒) บริการด้านสวนสนุกและสถานพักผ่อนหย่อนใจ (๓) บริการโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ (๔) บริการบ้านพักหรือศูนย์สําหรับ
วันหยุด (๕) บริการตัวแทนเดินทะเล และ (๖) บริการรับจัดการสินค้าขนส่งทางทะเล ท้ังนี้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกท่ีเป็น



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

ประเทศ LDGs ให้มีโอกาสท่ีจะเข้าสู่ตลาดการค้าบริการได้มากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์กับเมียนมา 
กัมพูชา และลาว ซ่ึงเป็นสมาชิก WTO ในฐานะ LDCs และสมาชิกอาเซียนด้วย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์หารือกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นท่ีจะต้อง
เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ด้วย หรือไม่ ท้ังนี้ กรณีท่ีไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้กระทรวงพาณิชย์ย่ืนบัญชีสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวต่อองค์การการค้าโลก (WTO) แต่หากกรณีบัญชีสิทธิประโยชน์ฯ เป็นหนังสือสัญญาท่ีจะต้องดําเนินการขอ   
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ให้เสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป และเม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบบัญชีสิทธิ
ประโยชน์ฯ แล้ว ให้กระทรวงพาณิชย์ย่ืนบัญชีสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อ WTO โดยท้ัง ๒ กรณีให้ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  
ท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันตามพันธกรณีต่อไป และในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญในบัญชีสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ดุลยพินิจในการปรับปรุงแก้ไขได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เร่ือง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) ในการเดินทางไปราชการ ณ กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร) รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เพ่ือเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Thailand Eye” และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซ่ึงมีสาระสําคัญโดยสรุปว่า ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย
และสหราชอาณาจักรครบรอบ ๑๖๐ ปี และการเดินทางของศิลปินไทยไปถวายการบรรเลงหน้าพระท่ีนั่งสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรีย ครบรอบ ๑๓๐ ปี รวม ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย (๑) การแสดงโขนเรื่องรามเกียรต์ิ (๒) การจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทย 
(๓) นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “Thailand Eye” และ (๔) งานแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท้ังนี้ การดําเนินการดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันท่ีมี
มาอย่างยาวนาน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือท่ีดีและแน่นแฟ้นย่ังยืนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๑ ของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๒๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส ระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน- 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงในการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงโดยมีประเด็นสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมผลักดันให้การเจรจาความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน รวมท้ังเน้นยํ้าว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น ทุกคนจึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะการพยายามจํากัดการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลก
ไม่ให้เกิน ๑.๕ หรือ ๒ องศาเซลเซียส ควรยึดหลักการความเป็นธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันในระดับท่ีแตกต่าง โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของแต่ละประเทศ 
                    ๑.๒ ประเทศไทยจะจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีจะสามารถนําไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกร้อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและใช้พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ขจัดการบุกรุกป่า และเพ่ิมการปลูกป่า รวมถึงการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ จัดทํา Roadmap 
การลดหมอกควัน ท้ังนี้ สิ่งท่ีสําคัญย่ิงก็คือ การพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ  



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๑๐ 

พระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงพระราชทานมากว่า ๕๐ ปี ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงสอดคล้องกับการดําเนินการให้บรรลุวาระการพัฒนา    
ท่ีย่ังยืนข้ึนปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ 
                    ๑.๓ ประเทศไทยจะมุ่งม่ันอย่างเต็มความสามารถในการเป็น “สะพานเชื่อม” ความแตกต่างท้ังภายในและ
ภายนอกกลุ่ม G 77 (The Group of 77) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ เพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน
ร่วมกันของโลก 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายใน
ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๗ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๗ และการประชุม   
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือวันท่ี ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) คร้ังท่ี ๑๔ ท่ีประชุมเห็นชอบแผนงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๐๒๕ เพ่ือให้ผู้นําอาเซียนพิจารณารับรองและประกาศในช่วงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
คร้ังท่ี ๒๗ โดยแผนงานดังกล่าวได้กําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าของอาเซียน (ปี ๒๐๑๖-๒๐๒๕) 
ซ่ึงมุ่งเน้นการดําเนินงานท่ีต่อยอดจากมาตรการในปี ๒๐๑๕ ให้มีความเข้มข้นและประสิทธิภาพมากข้ึน และเดินหน้ารวมตัว    ทาง
เศรษฐกิจท้ังในเชิงกว้างและเชิงลึกมากย่ิงข้ึน พร้อมท้ังเน้นยํ้าให้คณะกรรมการสาขาด้านเศรษฐกิจเร่งจัดทําแผนปฏิบัติการ   เชิง
ยุทธศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ 
                ๒. ผลการประชุมผู้นําในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ (๑) ผู้นําอาเซียนได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมเก่ียวกับความคืบหน้า
ของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) (๒) รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนและจีนได้ลงนามพิธีสาร
ยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (๓) อาเซียนและญี่ปุ่นสามารถสรุปข้อบทความตกลงว่าด้วยการค้าบริการได้แล้ว และ 
(๔) ผู้นําอาเซียนและเกาหลีใต้เห็นควรกระตุ้นให้มีการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเห็นพ้องให้
ดําเนินการเจรจาเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหวเพ่ิมเติมต่อไป 
                ๓. การหารือทวิภาคี นายกรัฐมนตรีของไทยได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น โดยญ่ีปุ่นรับท่ีจะช่วยเร่งรัด
กระบวนการในการออกใบรับรองด้านสุขอนามัยเพ่ือการนําเข้ามะม่วงจากไทย และยินดีจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ของไทยเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย รวมท้ังพร้อมจะให้การสนับสนุนไทยในการเข้าร่วมความตกลง Trans-Pacific Partnership 
(TPP) และการหารือทวิภาคี ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ของลาว โดยมีประเด็นหารือท่ีสําคัญเกี่ยวกับความชัดเจนในการออกประกาศของไทยเรื่องการนําผ่านสินค้า และการขยายเวลา
การนําเข้าข้าวโพดให้แก่ลาวเพ่ิมเติมอีก ๑ เดือน จากมีนาคม-สิงหาคม เป็นกุมภาพันธ์-สิงหาคม 
                ๔. การประชุม ASEAN Global Investors’ Dialogue จัดโดยมาเลเซียร่วมกับบริษัท BlackRock ซ่ึงเป็นบริษัท
ด้านการลงทุนชั้นนําของโลก เพ่ือสร้างโอกาสสําหรับการลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมการหารือ      
มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานจะช่วยลดต้นทุนการทําธุรกรรมทางการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์ 
โดยปัจจัยสําคัญในการดึงดูดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง การมีกฎระเบียบและนโยบาย   
ท่ีชัดเจนและเอ้ืออํานวยต่อการลงทุน ความโปร่งใสของโครงการ และการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติท่ี ๒๒๔๔ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 
และที่ ๒๒๔๖ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติและแจ้งผลการดําเนินการ    
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ป.ป.ง.) 
เกี่ยวกับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรตามท่ีระบุในข้อมติดังกล่าว โดยสํานักงาน ป.ป.ง. จะกระทําได้ก็เม่ือมี   
การกระทําอันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงไม่รวมถึงกรณีความไม่สงบ
ภายในประเทศและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเพ่ือก่อความไม่สงบภายในประเทศซ่ึงเป็นสถานการณ์ในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย
และรัฐเอริเทรีย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสําหรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของตํารวจอาเซียน    

[The ASEANAPOL Communications and Co-ordination Protocol for Crisis Management (ACCPCM)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอร่างพิธีสารในการติดต่อประสานงานสําหรับการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตของตํารวจอาเซียน [The ASEANAPOL Communications and Co-ordination Protocol for Crisis Management 
(ACCPCM)] เพ่ือจะได้นําร่างพิธีสารฯ เข้าลงนามร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกตํารวจอาเซียนและองค์กรตํารวจสากล ในการประชุม
หัวหน้าตํารวจอาเซียนคร้ังท่ี ๓๖ ซ่ึงจะจัดข้ึนประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ต่อไป โดยร่างพิธีสารฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข่าวสาร และข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ และศูนย์ประสานงาน
องค์การตํารวจสากล เพ่ือร้องขอและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกท่ีประสบภาวะวิกฤตท้ังทางด้านเทคนิค การสืบสวน
สอบสวน ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจสากล (I-24/7) และเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประเทศสมาชิกผ่านระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจสากล (I-24/7) และระบบศูนย์ข้อมูลตํารวจอาเซียน (e-ADS) 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการได้โดยนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ    
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เร่ือง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ (ร่าง) ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศในด้านแรงงาน ได้แก่ 
ความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือ
ด้านวิชาการอื่น ๆ ท่ีคู่เจรจามีความสนใจ และการจัดประชุมร่วมระหว่างสองฝ่ายท้ังระดับรัฐมนตรีและระดับหน่วยงานปฏิบัติ และ 
(ร่าง) ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนการดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม ซ่ึงได้มีการลงนามเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน อํานวยความสะดวกในการจ้างแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คํานึงถึงสิทธิของแรงงาน และ
ขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามของผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ และข้อตกลงฯ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๑๒ 

                    ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว 
                    ๑.๔ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไข (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ และ (ร่าง) ข้อตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการ
ได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เร่ือง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อเสนอเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านระบบสุขภาพ
ของประเทศ โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทุกราย ต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง โดยสถานบริการของรัฐ 
เนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังโรคและหากพบความผิดปกติท่ีอาจต้องมีการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล ซ่ึงรัฐจะต้องรับภาระต่อไป 
และต้องมีการประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ทํางานอยู่ในประเทศไทย เพ่ือให้แรงงานเข้าถึง
บริการสุขภาพและเพ่ือลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือ

ทางวิชาการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
โมร็อกโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Government of the Kingdom of Morocco) มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและความรับผิดชอบ
ในการดําเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลโมร็อกโกท่ีครอบคลุมท้ังในลักษณะทวิภาคีและไตรภาคี เพ่ือขยาย
ความสัมพันธ์ในด้านความร่วมมือทางวิชาการ และเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกา (โดยเฉพาะประเทศแอฟริกาตะวันตกซ่ึงใช้ภาษาฝร่ังเศส) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ท่ีเห็นว่า บันทึกความเข้าใจฯ ควรมีการระบุถึงกลไกการติดตามและประเมินผลของความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ไม่กระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เร่ือง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การจัดทําพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบต่อร่างพิธีสารว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ทวิภาคี พัฒนาความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนการเยือน ตลอดจนการจัดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างกัน 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

ซ่ึงครอบคลุมในทุกสาขาท่ีท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเงิน อุตสาหกรรม 
การศึกษา สังคม การกีฬา วิทยาศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและ
ประเด็นปัญหาระดับระหว่างประเทศ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เร่ือง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยการยกเว้น

การตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๔๘ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ท่ีเห็นชอบร่างความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ 
                    ๑.๓ ในกรณีท่ีผู้ลงนามความตกลงฯ มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนสําหรับการลงนามความตกลงฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เร่ือง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน    
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
                ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘      
(เร่ือง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเบลารุสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจ    
ลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ) และรายงานความคืบหน้าหรือปัญหาอุปสรรคให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน–
สตึงบท 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
ว่าด้วยการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนนเชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท เป็นกรอบ
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงทางบก ณ จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ซ่ึงจะเป็นการอํานวยความสะดวก
ในด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้มีความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๑๔ 

                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอํานาจแต่งต้ัง
คณะทํางานท่ีเกี่ยวข้องตามบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสําหรับการลงนามดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญหรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทย-กัมพูชา (JCR) คร้ังท่ี ๒ ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ี
ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เร่ือง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. สําหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือดําเนินการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก สะพานข้ามพรมแดน และถนน
เชื่อมโยง ณ จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท โดยรัฐบาลไทยจะจัดหาเงินกู้ให้รัฐบาลกัมพูชาเพื่อดําเนินการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวก ผ่านสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน วงเงินงบประมาณ ๙๒๘,๑๑๐,๖๘๑ บาท และ   
จะดําเนินการช่วยเหลือแบบให้เปล่า เป็นเงินจํานวน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านกระทรวงคมนาคมในการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน
แห่งใหม่ท่ีบ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงคมนาคมตัดข้อความในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ข้อท่ี ๓ ในส่วนท่ีกล่าวถึงจํานวนเงินกู้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเงินกู้ รวมท้ังการช่วยเหลือแบบให้เปล่าสําหรับการก่อสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวก ณ จุดผ่านแดนสตึงบท และถนนเชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลข ๕ ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสะพานข้ามพรมแดน
แห่งใหม่ 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
พิจารณาเตรียมความพร้อมวางแผนการใช้พ้ืนท่ีและอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับการเปิดด่านศุลกากร และการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๕. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ขออนุมัติลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา 

ครั้งท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-
กัมพูชา คร้ังท่ี ๒ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาปรับเนื้อหาในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ รวม ๒ ประเด็น ก่อนดําเนินการ
ต่อไป ดังนี้ 
                    ๑.๑ ข้อ ๔.๑ ข. ท่ีกําหนดว่า “รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้อนุมัติเงินกู้ผ่อนปรน จํานวน ๙๒๘ ล้านบาท 
สําหรับการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรของจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังทางหลวงหมายเลข ๕ ของราชอาณาจักร
กัมพูชา" นั้น โดยท่ียังไม่มีการอนุมัติเงินกู้ผ่อนปรนดังกล่าว จึงให้กระทรวงการต่างประเทศปรับข้อความให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
เนื่องจากการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อน 
                    ๑.๒ ให้ตัดประเด็นข้อ ๔.๒ เร่ือง การอ้างสิทธ์ิทับซ้อนทางทะเลเพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง ขออนุมัติร่างแนวทางการดําเนินงาน (Roadmap) ของคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย-กัมพูชา] 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําหรือสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติ
หรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว 
                ๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของ       
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ระหว่างวันท่ี ๑๗ ถึงวันท่ี ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของท้ังสองประเทศ 
พร้อมท้ังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนท่ัวไป ไทย-ลาว คร้ังท่ี ๒๒ ตามท่ีกระทรวง 
กลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การเข้าเย่ียมคํานับ นายทองสิง ทํามะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ท้ังสองฝ่ายได้หารือร่วมกันท่ีจะเสริมสร้าง
มิตรภาพและความเข้าใจระหว่างกองทัพและประชาชนของท้ังสองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน โดยนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เห็นว่า
ท้ังสองฝ่ายควรร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างสันติวิธี และจะไม่ยอมให้ผู้ไม่หวังดีมาสร้างปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยก
ภายในของแต่ละประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหวา่งกัน  
                    ๑.๒ การเข้าเย่ียมคํานับ พลโท แสงนวน ไซยะลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว ท้ังสอง
ฝ่ายได้หารือและเห็นชอบร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้มีความม่ันคงย่ิงข้ึน 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับการฝึกศึกษาและการประสานงานในด้านต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดมากข้ึน โดยรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือ  
ในการจัดระเบียบชายแดน เพ่ือป้องกัน สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมท้ังเสนอ   
การทําเส้นเขตแดนให้เป็น “เส้นแห่งความร่วมมือ” เพ่ืออํานวยความสะดวกเสริมสร้างความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนของท้ังสองประเทศในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีชายแดนติดต่อกัน 
                    ๑.๓ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยฯ คร้ังท่ี ๒๒ มีความคืบหน้าในหลายประเด็น    
ท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยท้ังสองฝ่ายได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงบริเวณชายแดน ไทย-
ลาว ฉบับใหม่ เพ่ือเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สันติภาพ มิตรภาพ และเสถียรภาพของท้ังสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากข้ึน ท้ังนี้ 
สาระสําคัญยังคงยึดถือแนวทางตามความตกลงฉบับเดิมท่ีหมดอายุลง โดยปรับให้ทันสมัยและมีความอ่อนตัวมากข้ึน 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเจรจาเพื่อรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเฉพาะแนวโน้ม    
ความต้องการไฟฟ้า และขีดความสามารถของระบบไฟฟ้าและสายส่งภายในประเทศ รวมท้ังความเป็นไปได้ในการผันน้ําจากเขื่อน
ไฟฟ้าพลังน้ําท่ีประเทศเพื่อนบ้านจะสร้างในอนาคตเข้ามาใช้ประโยชน์ในฝั่งประเทศไทยด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  อ ๑    
เรื่อง การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร

กัมพูชา ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยของ

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน) อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี ๑๘-๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ว่า นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ
ระหว่างไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๒ ซ่ึงจัดข้ึนภายใต้หัวข้อ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความม่ังคั่ง” โดยผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความม่ันคง ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องท่ีจะเร่งรัดดําเนินการลาดตระเวนบริเวณชายแดนร่วมกันเพ่ือปราบปราม
การลักลอบตัดไม้ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปรามการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ 
                ๒. ด้านการเชื่อมโยง ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องท่ีจะพัฒนาการขนส่งทางถนน การเดินเรือชายฝั่ง การบริการเดินรถไฟ 
โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรหนองเอ่ียนและสตึงบท 
                ๓. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๓.๑ ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน โดยมุ่งหวังท่ีจะให้มีมูลค่าการค้า
ทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเป็น ๓ เท่าของมูลค่าการค้าในปัจจุบันภายในปี ๒๕๖๓ และจะเจรจาความตกลงเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๑๖ 

                    ๓.๒ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาธุรกิจระหว่างไทยและกัมพูชา     
ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจไทยได้ไปลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และสภาธุรกิจ
กัมพูชา-ไทย ได้ลงนามในข้อตกลงเพ่ือขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้วย 
                ๔. ด้านแรงงาน ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือและการคุ้มครองด้านแรงงานระหว่างกัน และมุ่งม่ัน  
ท่ีจะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองท่ีผิดกฎหมาย โดยท้ังสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงานและข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานระหว่างกัน 
                  นอกจากน้ี ท้ังสองฝ่ายยังได้ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่าง    
ไม่เป็นทางการระหว่าง ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๒ ท่ีจะกําหนดทิศทางความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและความร่วมมือในอนาคต โดยแสดง
ความพร้อมท่ีจะพัฒนาความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอีกด้วย ท้ังนี้ ในปี ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมคร้ังท่ี ๓ ณ กรุงพนมเปญ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งท่ี ๖ ครั้งท่ี ๗ และครั้งท่ี ๘ ภายใต้

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน คร้ังท่ี ๖ เม่ือวันท่ี ๖-๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน คร้ังท่ี ๗ เม่ือวันท่ี ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
และคร้ังท่ี ๘ เม่ือวันท่ี ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ โดยภาพรวมของการประชุมท้ัง ๓ คร้ัง มีประเด็น 
หารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
และเงื่อนไขเงินกู้สําหรบังานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ฝึกอบรมฝ่ายไทย ความก้าวหน้า
การออกแบบวิศวกรรม โครงการฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงรายงานสรุปการเลือกเส้นทางและระบบการเดินรถ และร่างรายงานศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ รวมท้ังการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การควบคุมและบริหาร
การเดินรถกลาง (โอซีซี) ร่วมกัน ณ บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย และการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือ    
ด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน คร้ังท่ี ๙ ณ ประเทศไทย ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้น ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งปฏิบัติตามข้ันตอนข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้สามารถเร่ิมต้นก่อสร้างโครงการฯ ท่ีคาดว่าจะสามารถ
เร่ิมก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้ความสําคัญกับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ 
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมท้ังควรประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาพิจารณากําหนดหลักสูตรอบรมบุคลากร
ระยะกลางและระยะยาวร่วมกัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางภายในประเทศ
อย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมจัดทํารายละเอียดโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน โดยเฉพาะรูปแบบ   
การร่วมลงทุน งบประมาณในการลงทุน และแนวทางการใช้ประโยชน์และการออกแบบเมืองตามแนวเส้นทางและพื้นท่ีโดยรอบ
แนวเส้นทางเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งท่ี ๑๓  และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพ้ืนท่ีชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๔ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral 
Cooperation : JC) คร้ังท่ี ๑๓ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสําหรับพ้ืนท่ีชายแดน (Joint Development 
Strategy : JDS) ระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๔ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย โดยท่ีประชุมฯ ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโก-ลก     
การเชื่อมโยงโครงการเมืองยางพารา การบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาล 
การพิจารณานําเข้าข้าวจากไทยทางบก การเร่งรัดการยกร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงรอบด้าน ระหว่าง
ไทยกับมาเลเซีย และความร่วมมือในสาขาใหม่ (ด้านประมง ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควัน) 
เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําผลการประชุมดังกล่าวไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่าในส่วนของผลการประชุม JDS ระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๔ ในเร่ืองการเชื่อมโยงเมืองยางพารา
และการบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเร่ืองการส่งเสริมการลงทุน เห็นควรมอบ
ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย ส่วนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกลก 
เห็นควรเพิ่มเติมหน่วยงานด้านความม่ันคง ได้แก่ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคท่ี ๔ ร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านการเตรียมการพิธีวางศิลาฤกษ์ และ   
ด้านการบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย ควรมุ่งเน้นประเด็นการบูรณาการกับฝ่ายมาเลเซีย โดย  
ให้ความสําคัญกับการจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยกําหนด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการบูรณาการกับฝ่ายมาเลเซีย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี ๙ (The 9th AMRDPE) และ

การประชุมท่ีเก่ียวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงมีภารกิจสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมท่ีประเทศไทยได้รับมอบหมาย
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ฉบับปี ๒๐๑๖-๒๐๒๐ (Framework Action Plan on Rural Development 
and Poverty Eradication : FAPRDPE 2016-2020) รับโครงการและกิจกรรมดังกล่าวไปดําเนินการภายในห้วงเวลาตามแผนปฏิบัติการ
ตามมติท่ีประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทฯ คร้ังท่ี ๑๒ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กิจกรรมท่ีประเทศไทยเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพดําเนินการ 
 - กิจกรรมท่ี ๑ การจัดทําเอกสารเผยแพร่และแบ่งปันบทเรียนความสําเร็จและประเด็นท้าทายในการสร้าง
ศักยภาพการพัฒนาท่ีมีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อน 
 - กิจกรรมท่ี ๒ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเยาวชน 
 - กิจกรรมท่ี ๕ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือนําเสนอความก้าวหน้าด้านการคุ้มครอง   
ทางสังคมสําหรับแรงงานในภาคเกษตรกรรม ชาวนา และวิถีชาวประมง 
                    ๑.๒ กิจกรรมท่ีประเทศไทยร่วมดําเนินการ 
 - กิจกรรมท่ี ๒๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําดัชนี
ความยากจนแบบหลายมิติและดัชนีความด้อยโอกาสแบบหลายมิติเพ่ือกํากับการดําเนินงานคุ้มครองทางสังคม 
                    ๑.๓ กิจกรรมท่ีประเทศไทยขอพิจารณาเม่ือประเทศเจ้าภาพกจิกรรมได้จัดทําข้อเสนอของกิจกรรมท่ีชัดเจนแล้ว 
(ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพหลัก) 
 - กิจกรรมท่ี ๑๑ การศึกษาดูงาน/ทุนสําหรับผู้จัดทํานโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและที่อยู่
อาศัยสําหรับคนยากจนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง 
 - กิจกรรมท่ี ๑๖ การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมผ่านรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีดําเนินการได้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๑๘ 

                ๒. ในส่วนของงบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปดําเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งท่ี ๔ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด คร้ังท่ี ๔ (ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters : 
AMMD) ระหว่างวันท่ี ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยมติท่ีประชุมได้ให้ความสําคัญกับความร่วมมือ
ด้านยาเสพติด ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะจัดทําแผนงานอาเซียน (ASEAN Work Plan) ปี ๒๐๑๖ ฉบับต่อไป เนื่องจากฉบับปัจจุบัน
จะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๘ โดยประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพ่ือจัดทําแผนงานดังกล่าว ระหว่างวันท่ี ๒-๓ ธันวาคม 
๒๕๕๘ นอกจากนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบให้เสนอและรับรองจุดยืนของอาเซียน (ASEAN Position) เพ่ือนําไปเสนอต่อการประชุมคณะกรรมาธิการ
ยาเสพติด คร้ังท่ี ๕๙ (59th Session of the Commission on Narcotic Drugs : CND) ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ปี ๒๕๕๙ ว่าด้วยเรื่องยาเสพติด (UNGASS) ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เอกสารจุดยืนอาเซียนนี้   
จะเป็นการยืนยันว่า อาเซียนมีความม่ันคงท่ีจะไม่อดทนอดกลั้นต่อปัญหายาเสพติดเพ่ือทําให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติด   

                 ๒. เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามมติท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด คร้ังท่ี ๔ โดยร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ
เพ่ือนบ้านต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๑ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒๑ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมืองอลอสตาร์ รัฐเกดะห์ ประเทศ
มาเลเซีย โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมอบหมายส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามผลการประชุม
ดังกล่าว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                     ๑.๑ การประชุมประกอบด้วย การประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒๑ การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส คร้ังท่ี ๒๒ 
และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด คร้ังท่ี ๑๒ สาระสําคัญของการประชุม เช่น การขับเคลื่อนแผนงาน: IMT-GT 
โดยมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ท่ียังสามารถสนองความเปล่ียนแปลงในระยะ ๑๐-๒๐ ปีในอนาคต การขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วน
เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอนุภูมิภาคและกับอาเซียน ตามแนวพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอนุภูมิภาค IMT-GT และโครงการสําคัญอ่ืน ๆ 
ความร่วมมือกับสภาธุรกิจ IMT-GT ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และความร่วมมือกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียน  
                    ๑.๒ ท่ีประชุมเห็นชอบและให้ความเห็นเพ่ิมเติมต่อรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย ซ่ึงให้การสนับสนุนทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาเมืองสีเขียว การอํานวยความสะดวกทางการค้า การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน การพัฒนา
ฐานข้อมูลสถิติ IMT-GT เพ่ือเป็นตัวชี้วัดท่ีมีประสิทธิภาพของแผนงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาความเชื่อมโยง    
ทางองค์กรกับอาเซียน และการทบทวนระยะกลางของแผนดําเนินงานระยะห้าปีฉบับปัจจุบัน (IMT-GT Implementation Blueprint 
2012-2016) 
                    ๑.๓ ท่ีประชุมเห็นชอบท่ีไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒๒ และการประชุมอ่ืน ๆ      
ท่ีเกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพังงา           
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักควรมีการหารือและติดตามผลการดําเนินการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป และเห็นควรให้ความสําคัญกับปัญหามลพิษทางอากาศ 
(หมอกควันข้ามพรมแดน) ท่ีมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศท้ังสามฝ่าย รวมท้ังให้การสนับสนุนทางวิชาการ
เพ่ือช่วยผลักดันการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเมืองท่ีย่ังยืนและพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวงเงินรวม ๓๑๓.๓๗ ล้านบาท รวมทั้ง
อนุมัติแหล่งท่ีมาของเงินทุน รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขทางการเงินสําหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว 
                          อย่างไรก็ดี กรณีท่ี สพพ. สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือดําเนินการดังกล่าวในอัตราท่ีเหมาะสมตาม
หลักการประหยัดต้นทุนทางการเงินได้ มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ 
ของการกู้เงิน ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
ต่อไป 
                    ๑.๒ กรณีการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้ สพพ. นั้น ให้ใช้เงินสะสมเป็นลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอ     
ก็ขอให้ สพพ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า 
สพพ. ควรมีข้อมูลวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขผ่อนปรน (Soft Loan) จากองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน เช่น ธนาคารโลก 
(World Bank) หรือธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพ่ือใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน     
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี ๑๔ และการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือ

เอเชีย ครั้งท่ี ๒ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย คร้ังท่ี ๑๔ ระหว่างวันท่ี 
๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีกรุงเทพมหานคร 
                    ๑.๒ เห็นชอบในหลักการกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit) 
คร้ังท่ี ๒ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีกรุงเทพมหานคร 
                    ๑.๓ ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในช่วงเวลา      
ท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมการสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD Summit คร้ังท่ี ๒ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กระทรวง      
การต่างประเทศใช้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง     
ด้านการต่างประเทศ ซ่ึงได้รับจัดสรรไว้แล้ว จํานวน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป อนึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐบาลไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานประสานหลัก (National Coordinator) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค       
ลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation : GMS) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม     
ระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS คร้ังท่ี ๒๑ (the 21st GMS Ministerial Conference) ในการนี้ จึงเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกันหารือเพ่ือเน้นยํ้าและผลักดันขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน       
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
๒๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งท่ี ๑๕ ท่ีเมืองปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) 
คร้ังท่ี ๑๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยท่ีประชุมได้ร่วมรับรองและลงนามเอกสาร ๓ ฉบับ 
(ร่างปฏิญญาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล ร่างแถลงการณ์ปาดัง และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
ของรัฐสมาชิกกรอบสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพ่ือการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย) และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวเนื่องดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
ดังนี้ 
                    ๑.๑ ประเด็นความปลอดภัยและความม่ันคงทางทะเล ได้แก่ การแต่งต้ังผู้ประสานงานหลักระดับชาติในเร่ือง
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล การให้ข้อมูลแก่สํานักเลขาธิการ IORA (หน่วยงานด้านความปลอดภัยและความม่ันคง  
ทางทะเลของไทย พร้อมท้ังขีดความสามารถและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานดังกล่าว เป็นต้น) การลงนามและเป็นภาคีในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพ่ือการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 
                    ๑.๒ ประเด็นเศรษฐกิจภาคทะเล ได้แก่ การให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอโครงการซ่ึงเป็นผลจากการประชุม
ระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทางทะเล คร้ังท่ี ๑ ท่ีมอริเชียส เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
และ/หรือ เพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝั่งขนาดเล็กในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการการประมงระหว่างจับ
การแปรรูปหลังการจับ และการเก็บรักษาสินค้าประมงและสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนจากมหาสมุทร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โครงการฝึกอบรม
เร่ืองการสํารวจทรัพยากรใต้ทะเลอย่างย่ังยืน โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการปรับปรุงการค้าบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ด้วยการส่งเสริมความเชื่อมโยงของท่าเรือ และโครงการจัดต้ังระบบตรวจการณ์ทางทะเลในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
                    ๑.๓ ประเด็นการค้าและการลงทุน ได้แก่ การให้ประเทศสมาชิกแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาเข้าร่วมการประชุมด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ คร้ังท่ี ๒ (Economic and Business Conference : EBC-II) 
ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจ
ภาคทะเล (Blue Economy) โครงการท่ี ๑ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และ/หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งขนาดเล็กในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียนั้น เห็นควรให้ความสําคัญกับการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําชายฝั่งมากกว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เพราะจะมีส่วนสําคัญ   
ท่ีแสดงความต้ังใจและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของการแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๓. เห็นชอบต่อข้อมติเร่ืองการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาเอกสาร The Indian Ocean Rim Association 
(IORA) Concord และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง

การต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน (Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs 
of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman on Political Consultations) 
เนื่องจากบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศท่ีสามารถดําเนินการได้ ตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี พัฒนา
ความร่วมมือ ตลอดจนการจัดการประชุมปรึกษาหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง    
การต่างประเทศแห่งรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีระดับของประธานร่วมตามแต่คู่ภาคีจะตกลงกันผ่านช่องทางทางการทูต   
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข ๕ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดําเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยัง
ถนนหมายเลข ๕ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน ในวงเงินรวม ๙๒๘,๑๑๐,๖๘๑ บาท ตามขอบเขตของ
โครงการฯ  
                    ๑.๒ อนุมัติแหล่งที่มาของเงินทุน รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขทางการเงินสําหรับการให้ความช่วยเหลือ        
ทางการเงินแก่กัมพูชา และเห็นชอบให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีให้ สพพ. 
                ๒. สําหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย หรือการชําระคืนให้แก่แหล่งเงินทุน
กรณีท่ีกัมพูชาผิดนัดชําระนั้น เห็นควรให้ สพพ. ใช้เงินสะสมเป็นแหล่งเงินทุนในลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 
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  การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม 

และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์   
ท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเห็นว่า การยกร่าง
พระราชบัญญัติฯ จําเป็นต้องคํานึงถึงพันธกรณีของไทยตามความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical 
Barriers to Trade-TBT) ภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก ดังน้ัน การยกร่างพระราชบัญญัติฯ จึงควรพิจารณากําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา  
ท่ีปรากฏใน International Code ขององค์การอนามัยโลกไปก่อน ส่วนข้อบทกฎหมาย หมวดท่ี ๓ เรื่องการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องน้ัน มีการห้ามผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่าย โฆษณา และทํากิจกรรมทางการตลาด
สําหรับสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องสําหรับทารกและเด็ก หากในกรณีท่ีเด็กมีความจําเป็นต้องบริโภคอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก การห้ามโฆษณาดังกล่าวอาจจํากัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภค จึงเห็นว่าอาจจะปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ 
จากการห้ามโฆษณาเป็นการกําหนดชนิด ประเภท และเง่ือนไขของการโฆษณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฯ 
นอกจากน้ี การพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมาย เน่ืองจากกรมอนามัยมีภารกิจหลักเก่ียวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
ขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีภารกิจหลักเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ถ้าหากพิจารณาอํานาจหน้าท่ีตามภารกิจแล้วควรเป็นภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ีสามของปี ๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะสังคมไทย
ไตรมาสท่ีสามของปี ๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีสําคัญในเชิงบวกท้ังการดูแลเด็กได้ดีข้ึน ประเทศไทยมีความก้าวหน้า
อย่างสําคัญในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย การสร้างโอกาสและการยอมรับ
ให้กับเด็กและเยาวชนกระทําผิดได้กลับสู่สังคม รายได้ครัวเรือนมากกว่ารายจ่าย มีโอกาสในการออมไว้สําหรับวัยสูงอายุมากข้ึน
ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีข้ึน อย่างไรก็ดี ยังมีความเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีต้องติดตาม   
เฝ้าระวังเพ่ือบรรเทาผลกระทบของปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังการจ้างงานภาคเกษตรกรรมท่ีลดลง หน้ีสินครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง 
จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกยังเพ่ิมข้ึน รวมท้ังความจําเป็น
ในการเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีม่ันคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานต่าง ๆ     
ท่ีจัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาดําเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนได้รับ     



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

การแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสําเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกข้ันตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุน
แบบทดสอบศักยภาพต่าง ๆ และการประมวลการทดสอบในระบบออนไลน์ (online) แก่นักเรียนและสนับสนุนข้อมูลอาชีพและ
ข้อมูลเก่ียวกับทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา 
                ๒. กําหนดให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และมัธยมศึกษาตอนปลาย    
เป็นเป้าหมายและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษาด้วย 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้ด้อยโอกาส     
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และนโยบายและแผน

ระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๓ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 
             ๑. รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ พบว่า มีจํานวนลดลง
อย่างต่อเน่ือง โดย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวน ๓,๓๒๐ คน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลดลงเหลือ ๓,๐๓๗ คน และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลดลงเหลือ ๒,๖๐๒ คน 
                ๒. นโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ 
เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทต่อเน่ืองสําหรับให้หน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องนําไปดําเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย      
ให้หมดสิ้นไป ตามข้อผูกพันท่ีรัฐบาลไทยมีต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการทํางานในรูปแบบ
ท่ีเลวร้าย ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและ

ผู้สูงอายุ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก

และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจรได้รับมอบหมายให้พิจารณาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับคนพิการและคนท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยผลลัพธ์ของโครงการประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังน้ี 
             ๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
                    ๑.๑ ด้านนโยบายและกฎหมายเก่ียวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 
ซ่ึงมีการเสนอให้ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
                    ๑.๒ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก และยานพาหนะสําหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ โดยเสนอให้มีการกําหนดช่วงระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาอาคารสถานท่ีท่ีให้บริการภาคขนส่งในระดับ 
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ินให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและหลักการออกแบบเพ่ือคนทุกคน (Universal Design)   
และ Service Design 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

                    ๑.๓ ด้านการฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ 
                    ๑.๔ ด้านการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อํานวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ 
                ๒. ต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุในสถานท่ีให้บริการภาคขนส่ง 
๕ แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถโดยสารประจําทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ท่าเรือ
พระน่ังเกล้า สถานีรถไฟความเร็วสูงนครปฐม และท่าอากาศยานดอนเมือง 
                ๓. คู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ และคู่มือแปลภาษา หรือป้ายสัญลักษณ์ภาษา
สําหรับหน่วยงานท่ีให้บริการภาคขนส่ง 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธ์ิ แต่อนุญาต
ให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติกําหนด      
ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี     
ตามกฎหมายของประเภทท่ีดินกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด หรือเง่ือนไขภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. รับทราบกระบวนการการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนท่ีดําเนินการ ระยะท่ี ๑ 
กระบวนการการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. สําหรับพ้ืนท่ีดําเนินการระยะท่ี ๒ และผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถดําเนินการจัดให้ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินได้ตามอํานาจ
หน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน    
ท่ีเก่ียวข้องบริหารจัดการท่ีดินทํากินตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดให้มีการปลูกป่าเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม 
รวมท้ังพิจารณาออกกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐแต่ไม่สามารถนํามาเรียกร้องให้รัฐออกเอกสารสิทธิ 
เช่น โฉนดท่ีดินให้ในภายหลัง 
                ๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสํานักงบประมาณ เก่ียวกับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติควรคํานึงถึงความจําเป็นในการช่วยเหลือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหลักสําคัญมากกว่าสิทธิในการจัดสรร และเพ่ือเป็นการลดข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
และควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน      



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

ป่าสงวนแห่งชาติให้กับประชาชนท่ัวไปทราบในวงกว้างควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และในกระบวนการดําเนินการ
จัดท่ีดินให้เกษตรกรควรเพ่ิมกระบวนการประเมินและเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้มีทักษะหรือองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดสรรท่ีดิน และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมสําหรับสมาชิกทุกคน ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรท่ีดินร่วมกันจนอาจทําให้การดําเนินกระบวนการจัดหาท่ีดินไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
นอกจากน้ี ควรมีหลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหากลุ่มเกษตรกรไม่สามารถรวมกันได้ หรือไม่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ท่ีดินท่ีได้รับไปแล้ว รวมท้ังควรดําเนินการให้สอดคล้องและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 

 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๔ 

 

  การศึกษาและเรียนรู้ 

  การทะนุบ ารุงศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา

การศึกษา คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาเสนอ ดังน้ี 
                ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีเสนอแนะนโยบาย 
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังกํากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายและการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้มีความสอดคล้องอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                ๒. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘      
มีสาระสําคัญเก่ียวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศท่ีมีผลการจัดการศึกษาได้ดี และการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 

 ๔.๒ ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงาน
ท่ีมีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 
 
 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ท่ีเป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกท่ีดี 
 
 
 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๕ 

 

  การยกระดับคุณภาพบริการ 

 ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซํ้า 

 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง กําหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-

ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และ
สายพญาไท-ศรีนครินทร์) เป็นทางท่ีต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 
และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

(ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ และสายดาวคะนอง-ท่าเรือ) และทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ-   
บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์) เป็นทางท่ีต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 
และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสีย    
ค่าผ่านทางพิเศษท่ีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสายยมราช ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษหัวลําโพง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสะพานสว่าง 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอุรุพงษ์ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุรวงศ์ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจันทน์ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสาทร 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามท่ีสี่ ๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามท่ีสี่ ๒ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท และด่านเก็บ   
ค่าผ่านทางพิเศษเพชรบุรี ตามอัตราท่ีประกาศตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ท้ังน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ประชาชนในด้านการจราจรในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กิจกรรม " ป่ันเพ่ือพ่อ 
Bike for Dad" ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-

ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสียหรือยกเว้นค่า
ผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี 
(ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 
และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตาม
อัตราท่ีประกาศตั้งแต่วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  แผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๕๙ ระยะดําเนินการ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘-๔ มกราคม ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
             ๑. แผนอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ การอํานวยความสะดวกด้าน
โครงข่ายถนน การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/สถานีขนส่ง/ท่าอากาศยานและอาคารผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ/
สถานีรถไฟฟ้า การอํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร 
                ๒. แผนงานบริหารด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการผู้ขับข่ี/ผู้โดยสารปลอดภัย 
มาตรการยานพาหนะปลอดภัย มาตรการถนนปลอดภัย มาตรการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ มาตรการ
ด้านความมั่นคง และมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 
                ๓. การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผลช่วงเทศกาลและช่วงหลังเทศกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 

และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ 
นาฬิกา ของวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๙) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ ท้ังน้ี ให้ยกเว้นการดําเนินการ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  โครงการจัดหาเคร่ืองตรวจจับความเร็วและเคร่ืองตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เพ่ือใช้ในการดําเนินการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 
      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณจัดหาเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จํานวน ๒,๙๓๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙      
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและ
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ท้ังน้ี ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)  
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     

     เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินกิจกรรม "ไทยเชื้อสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา" และการแข่งขันกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ คร้ังท่ี ๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารายงานผลการดําเนินกิจกรรม “ไทย

เช้ือสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา” และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งท่ี ๘ ดังน้ี 
             ๑. การจัดงาน “ไทยเช้ือสายจีน รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา” เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานจัดงาน ในวันเสาร์ท่ี ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ณ บริเวณวงเวียนโอเดียน และถนนเยาวราช มีการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๘ พรรษา และการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน ปีท่ี ๔๐ โดยได้มีการดําเนินการ 
                    ๑.๑ การทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จํานวน ๘๘๐ รูป บริเวณถนนเยาวราช การตีกลองสิงโตปล่อยริ้วขบวนเทิดไท้
มหาราชา และการแปลขบวนคณะเชิดสิงโตเป็นอักษรคําว่า “ทรงพระเจริญ” 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
                                                                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                    ๑.๒ พิธีถวายราชสดุดี ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
                    ๑.๓ การแสดงชุด ๒๔ กตัญญู ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อบิดาและมารดาอันสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญู 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี และสอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ท่ีทรงต้องการให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อของแผ่นดิน 
                ๒. การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งท่ี ๘ นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสามารถคว้าตําแหน่งเจ้าเหรียญทอง  
ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งท่ี ๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดี
และได้รับการยอมรับจากประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านกีฬาของไทย ตามแนวทางเป้าหมายสร้างประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางด้านกีฬา (Sports Hub) สร้างกีฬาไทยเป็นหน่ึงในอาเซียน 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๖ 

 

 

 

  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การเตรียมการเพ่ือขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะท่ี ๒  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอการเตรียมการเพ่ือขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ ระยะท่ี ๒ ภายในช่วงไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยทุกส่วนราชการควรกําหนดโครงการหรือมาตรการ
ขับเคลื่อนประชารัฐใน ๒ ระดับ ตามแนวทางดังน้ี 
                    ๑.๑ การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในระดับแนวดิ่ง กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กําหนด
โครงการหรือมาตรการ 
                    ๑.๒ การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในระดับแนวระนาบ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเป็นผู้กําหนดโครงการหรือมาตรการ 
                    ท้ังน้ี ในการกําหนดโครงการหรือมาตรการให้คํานึงถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซ่ึงจะสนับสนุน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดับพ้ืนท่ีด้วย 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการเตรียมจัดทําโครงการและมาตรการตามแนวทางข้างต้น เพ่ือประกอบมาตรการขับเคลื่อนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสท่ี ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสท่ี ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘) โดยสินค้าฟุ่มเฟือยท้ัง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ นํ้าหอมและเครื่องสําอาง ผลไม้ นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋า
หนังและเข็มขัดหนัง สุราต่างประเทศ สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สําหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท รองเท้าหนังและ
รองเท้าผ้าใบ เลนส์ แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับท่ีทําด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอทําด้วยขนสัตว์ 
ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในท่ีทําด้วยคริสตัล มีมูลค่านําเข้า ๙๑๔.๐๔ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑.๘๑ ของมูลค่านําเข้ารวม เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ๙๖.๗๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือร้อยละ ๑๑.๘๔ โดยสินค้าฟุ่มเฟือยท่ีมีมูลค่านําเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ นํ้าหอมและเครื่องสําอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ 
ผลไม้ สินค้าท่ีขยายตัวเพ่ิมสูงสุด ๕ กลุ่มสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ดอกไม้ ผลไม้ 
นาฬิกาและอุปกรณ์ นํ้าหอมและเครื่องสําอาง และสูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สําหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 
ส่วนสินค้าท่ีมีการหดตัวสูงสุด คือ กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางในการปรับลดอากรนําเข้าสินค้าในกลุ่มท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่าย
และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมท้ังสินค้าท่ีเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซ่ึงช่วยเพ่ิมมูลค่าการผลิตภายในประเทศ เช่น พลอยชนิดต่าง ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private  Steering  Committee) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private Steering 
Committee) รวมท้ังคณะกรรมการบริหารและคณะทํางาน ๑๒ ชุด ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานของคณะกรรมการและคณะทํางาน
ดังกล่าวข้างต้นให้เช่ือมโยงกับภาคประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย 
                ๒. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ช้ีแจงว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private Steering Committee) มิได้เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี 
หากแต่เป็นคณะกรรมการท่ีภาคเอกชนขันอาสาเข้ามาช่วยภาครัฐดําเนินการขับเคลื่อนเรื่องต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือมโยงกับภารกิจของกระทรวง 
กรม และหน่วยงานต่าง ๆ และทําให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี รวมท้ังทําให้ภาคเอกชนได้รับรู้
การดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ และช่วยถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนสาธารณชนในภาพรวม
ต่อไปได้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
และดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลง และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ีสามตามการขยายตัวของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และจํานวนนักท่องเท่ียว 
รวมท้ังการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐท่ีสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
การลดลงของราคาสินค้าส่งออก และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งทําให้ดัชนีผลผลิตภาคเกษตร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และ   
การส่งออกปรับตัวลดลง และเป็นข้อจํากัดท่ีสําคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างต่อเน่ือง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ ซ่ึงท่ีประชุมฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการ ดังน้ี 
                ๑. รับทราบความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนผ่าน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มาตรการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
ท้องถ่ิน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ 
มาตรการการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน และมาตรการ
การเงินการคลังเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ 
                ๒. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงตารางการรายงานความคืบหน้าของโครงการภายใต้การขับเคลื่อน
การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความชัดเจน อาทิ ประเภทของแหล่งเงินในการดําเนินโครงการ ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังรายปีและรายไตรมาส อัตราการเบิกจ่ายจริงเทียบกับประมาณการอัตราการเบิกจ่ายตามแผน 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในกรณีท่ีอัตราการเบิกจ่ายจริงต่ํากว่าเป้าหมาย และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหา
และเร่งรัดการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําเสนอท่ีประชุมในโอกาสต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังประสานกับธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือแจ้งผลการให้สินเช่ือกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแก่ผู้ว่าราชการและนายอําเภอได้รับทราบ เพ่ือให้การดําเนิน
มาตรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมท้ังให้มีการพิจารณาเรื่องการประเมินผลเพ่ือยกระดับกองทุนท่ีมีศักยภาพจากระดับ C 
เป็นระดับ B 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
                ๕. มอบหมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังประสานธนาคารออมสินสอบถามความเห็นของธนาคารพาณิชย์ว่า
มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตรงกับความต้องการของตลาดมากน้อยเพียงใด    
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
                ๖. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบการติดตามและรายงานความคืบหน้าของมาตรการการเงินการคลังเพ่ือการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ (๑) มาตรการเพ่ือส่งเสริมการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (๒) มาตรการการลดค่าธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (๓) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสําหรับการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ (สําหรับอาคารพร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุดมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท) 
                ๗. ให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ มาตรการการเงินการคลังเพ่ือ
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน และมาตรการการเงินการคลังเพ่ือการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ถือเป็นมาตรการท่ีอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ ให้มีการติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค เพ่ือรายงานต่อท่ีประชุมทุกเดือน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก

ของรัฐบาลท่ัวประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน โดยให้กองทุนหมู่บ้าน     
และชุมชนเมืองย่ืนคําขอกู้และทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือภายในกรอบวงเงินท่ีกําหนด 
๖๐,๐๐๐ ล้านบาท (ธนาคารออมสิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
แล้วแต่อย่างใดอย่างหน่ึงถึงกําหนดก่อน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. สําหรับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
                    ๒.๑ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศท่ีใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีไม่สามารถก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสท่ี ๑ 
ให้ก่อหน้ีได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สําหรับโครงการ/รายการ
ท่ีไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ ให้ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณเพ่ือนําไปใช้ในโครงการสําคัญ
เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป 
                    ๒.๒ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ ท่ีใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีไม่สามารถ
ก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ยกเลิกโครงการ ท้ังน้ี หากมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ดําเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน   
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ 

 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติให้ขยายวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมของโครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบ
อาชีพเสริม จํานวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท สําหรับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑๗๕ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าชดเชยดอกเบ้ียให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และค่าบริหารจัดการเพ่ิมเติม ปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
                    ๑.๑ ค่าชดเชยดอกเบ้ียให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัตราร้อยละ ๓ ต่อปี 
สําหรับการดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๕๐ ล้านบาท และค่าชดเชยดอกเบ้ียระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระยะเวลารวม ๓ ปี รวม ๔๕๐ ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป ตามภาระท่ีเกิดข้ึนจริง ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

                    ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรท่ีได้รับสินเช่ือตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจของ    
การยางแห่งประเทศไทย จํานวน ๒๐ ล้านบาท ให้ใช้จากกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๔๒ ล้านบาท ท่ียังคงเหลืออยู่เป็นลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอ        
ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนายางพารา โดยดําเนินการให้สอดคล้องตามนัยของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 
                    ๑.๓ ค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทย จํานวน ๕ ล้านบาท ให้ใช้จาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีท้ัง ๒ หน่วยงานได้รับจัดสรร รวม ๕ ล้านบาท เป็นค่าติดตามโครงการฯ 
เป็นลําดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้ันตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางถึงตัวอย่างความสําเร็จของเกษตรกรชาวสวนยาง       
ในทุกภูมิภาคท่ีได้ปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในสวนยางอย่างหลากหลาย รวมท้ังสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะในการจัดทํา
แผนธุรกิจและการทําเกษตรกรรมทางเลือก เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพเสริมหรือปรับเปลี่ยนอาชีพได้อย่างย่ังยืน โดย   
การให้สินเช่ือดังกล่าวต้องมีความรัดกุม เหมาะสมตามศักยภาพของเกษตรกรอย่างแท้จริง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาหน้ีสินท่ีไม่สามารถ
ชําระคืนของเกษตรกรตามมา ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินโครงการโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อน  
ในระดับพ้ืนท่ีตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมถึงตรวจสอบและข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมท้ังพิจารณาแนวทางการดูแลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือตามมาตรการน้ีได้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดเรื่องหลักประกัน
และกระแสเงินสด เพ่ือให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นไปอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง ประกอบด้วย (๑) คุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง 
ช่วยเหลือไม่เกิน ๑๕ ไร่ (๒) การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางจะต้องมาแจ้งขอ
เข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ีท่ีสวนยางตั้งอยู่ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะกําหนดรายละเอียดสถานท่ีรับแจ้งการเข้าร่วมโครงการ
ในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือประกาศให้เกษตรกรทราบโดยท่ัวกัน (๓) การตรวจสอบรับรองสิทธ์ิ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ระดับพ้ืนท่ี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข้งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด คณะกรรมการ
บริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอําเภอ และคณะทํางานตรวจสอบสิทธ์ิโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับตําบล และ (๔) การจ่ายเงินให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง กยท. 
จะนําบัญชีรายช่ือเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางท่ีผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธ์ิจาก   
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอําเภอ ส่งให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ ประมวลผล
ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ท้ังน้ี ให้กําหนดระยะเวลา
การรับแจ้งเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการตามข้ันตอน
ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้โดยเร็ว 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรกําหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไว้ให้ชัดเจน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยางรับทราบล่วงหน้า เพ่ือป้องกันการเรียกร้องขอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  
ในภายหลัง และในโอกาสต่อไปในการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพารา รวมถึงกรณีการเสนอโครงการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ควรให้ความสําคัญถึงการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถดูแล
ตัวเองต่อไปได้ในอนาคต และช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินจากการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาล โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ นอกจากน้ี ควรเร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
โดยอาศัยโอกาสจากการข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธ์ิ ณ จุดให้บริการในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความสนใจและเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล 
อาทิ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการใช้เงินกองทุนพัฒนายางพาราให้สอดคล้องตามนัยของ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางของข้อบังคับคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วย      
การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
พิจารณากําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนกรีดยางท่ีไม่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการ ท้ังน้ี ให้ดําเนินการโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  สรุปผลการจัดงาน OTOP TO AEC ... มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดงาน OTOP TO AEC … มรดกของแผ่นดิน จากท้องถ่ินสู่สากล ระหว่างวันท่ี 
๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทําเนียบรัฐบาล ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังน้ี 
             ๑. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจําหน่ายสินค้า ในช่วงท่ี ๑ ตั้งแต่วันท่ี ๓-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ช่วงท่ี ๒ 
ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และช่วงท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวนครั้งละ ๑๒๐ บูท โดย   
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานในแต่ละช่วง การดําเนินงานระหว่างวันท่ี ๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
มีผู้เข้าชมงาน จํานวน ๒๓๗,๑๔๙ คน ยอดจําหน่ายสินค้าในงาน จํานวน ๖๕,๗๑๓,๐๓๖ บาท ยอดสั่งซ้ือ จํานวน ๙,๐๙๗,๑๐๐ บาท 
                ๒. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เข้าชมงาน โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP    
ท่ีเข้าร่วมจําหน่ายสินค้า มีความพึงพอใจสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ รายได้จากการจําหน่ายสินค้า การประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 
รูปแบบการจัดงาน ส่วนผู้เข้าชมงานท่ีเป็นชาวไทย มีความพึงพอใจสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ ระยะเวลาการจัดงาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบการจัดงาน และผู้เข้าชมงานท่ีเป็นชาวต่างประเทศ มีความพึงพอใจสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบ     
การจัดงาน และราคาผลิตภัณฑ์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพ่ิมเติม จํานวน ๓๐๗,๙๙๘,๔๐๐ บาท 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ เงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร วงเงิน ๓๐๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท จากเงินทุนสภาพคล่องของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
                    ๑.๒ ค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ท่ีเสนอขอจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงินรวม ๕,๐๐๘,๔๐๐ บาท จําแนกเป็น 
                          ๑.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีเกินวงเงินในรอบแรก วงเงิน ๒๐๘,๔๐๐ บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
                          ๑.๒.๒ ค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ให้เกษตรกรท่ีใช้เอกสาร ภ.บ.ท. ๕ 
ภ.บ.ท. ๖ และ ภ.บ.ท. ๑๑ แจ้งข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองยืนยันสิทธ์ิจากคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระดับจังหวัด ๑๗,๓๖๙ ครัวเรือน วงเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ท่ีเห็นควรให้ดําเนินการจ่ายเงินของโครงการฯ เป็นไปอย่างระมัดระวัง และให้มีหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น ตรวจสอบการดําเนินโครงการฯ และการจ่ายเงินของโครงการฯ อย่างถ่ีถ้วน และในการดําเนินโครงการฯ จะต้องพิจารณา
ดําเนินการไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนโดยรวม นอกจากน้ี ควรเร่งดําเนินกระบวนการ   
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางท่ียังเหลืออยู่รวม ๒๒,๙๒๘ ครัวเรือน ให้ทันภายในกําหนดระยะเวลาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
รวมท้ังการจ่ายเงินให้เกษตรกร การจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกร พ้ืนท่ีการเพาะปลูก จะต้องมีการจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมอย่างถูกต้อง 
ไม่รั่วไหล มีการดําเนินการโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ขอขยายวงเงินชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 

๒๕๕๘/๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. เห็นชอบการอนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก       
ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเพ่ิมเติม จํานวน ๒๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สําหรับงบประมาณในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นว่า เมื่อรวมกับ    
ท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ (๓๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) โครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ จะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินรวม ๕๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
คงเหลือของโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเพ่ิมข้ึน ท่ีกรมการค้าภายในเบิกจ่ายแทนสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ วงเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับส่วนท่ีเหลือหากไม่เพียงพอหรือมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณ
เพ่ิมเติม ก็ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว โดยให้กระทรวงพาณิชย์จัดทํารายละเอียดและแผนการใช้จ่าย 
เงินงบกลางเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ติดตามและกํากับการดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน    
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังน้ี 
             ๑. ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่น และจีน โดยล่าสุด (ตุลาคม) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ในปี ๒๕๕๘ อยู่ท่ีร้อยละ ๓.๑ เป็นระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปี ๒๕๕๒ และเป็นระดับท่ีต่ํากว่าการขยายตัว         
ในปี ๒๕๕๗ ท่ีขยายตัวร้อยละ ๓.๔ รวมไปถึงสถานการณ์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหดตัวสูง โดยเฉพาะนํ้ามัน ส่งผลให้
ราคาสินค้าส่งออกโลกจะลดลงกว่าร้อยละ -๑๖.๙ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์การค้าโลกรวมท้ังไทยอยู่ในภาวะชะลอตวั 
                ๒. ภาพรวมมูลค่าการส่งออกของไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่า ๑๘,๘๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงร้อยละ -๕.๕๑ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของไทยช่วงมกราคม-กันยายน ๒๕๕๘ 
หดตัวท่ีร้อยละ -๔.๙๘ อย่างไรก็ตามรายได้จากการส่งออกของไทยในรูปเงินบาทยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะเดือนกันยายน ๒๕๕๘   
มีมูลค่า ๖๖๕,๕๘๗ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕.๕๒ ด้านมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
มีมูลค่า ๒,๖๕๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -๙.๙ (YoY) จากปัจจัยราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกชะลอตัวและผลผลิตอาหาร
ทะเลขาดแคลน ในขณะท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการฟ้ืนตัวดีข้ึน จากทิศทางการฟ้ืนตัวในสินค้าส่งออกอันดับหน่ึงของไทย ได้แก่ 
รถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ ๒๐.๖ (YoY) ตามการเติบโตของการส่งออกรถยนต์น่ัง ส่วนรถกระบะยังคงหดตัว การส่งออก
ทองคํากลับมาขยายตัวอีกครั้งท่ีร้อยละ ๕๘๙.๕ (YoY) เน่ืองจากราคาทองคําขยับตัวสูงข้ึนต่อเน่ือง ทําให้มีการส่งออกเพ่ือทํากําไร 
                ๓. การนําเข้าเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มูลค่า ๑๖,๐๒๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ -๒๖.๒๐ (YoY) โดยกลุ่ม
เช้ือเพลิง หดตัวสูงถึงร้อยละ -๔๔.๐ ตามทิศทางราคานํ้ามันในตลาดโลก รวมท้ังการนําเข้าสินค้าวัตถุดิบ/ก่ึงสําเร็จรูป และสินค้าทุน 
หดตัวสูงถึงร้อยละ -๒๘.๑ และ -๒๓.๑ (YoY) ตามลําดับ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามูลค่าการนําเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ยาน
ยนต์ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ซ่ึงใช้เป็นปัจจัยการผลิตรถยนต์ สินค้าส่งออกอันดับหน่ึงของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 
๑๙.๕ (YoY) เป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มการส่งออกรถยนต์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๘ ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่าง
ประเทศเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ยังคงเกินดุล ๒,๗๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในระยะ ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน ๒๕๕๘) เกินดุล 
๗,๗๕๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน  
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวจากไทย    
ไปจีน มีสาระสําคัญเป็นการเพ่ิมมาตรฐานในการตรวจสอบและกักกันโรค รวมท้ังสุขอนามัยของสินค้าข้าวไทยท่ีจะส่งออกไปจีน
ตามข้อตกลงทางเทคนิคท่ีได้ตกลงกัน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของ
ข้าวไทย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกําหนด
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน ท้ังน้ี หากมีการปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารฯ ในส่วนท่ีมิใช่
สาระสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการพัฒนา
ขีดความสามารถของหน่วยงานในการตรวจสอบ รับรอง และควบคุมคุณภาพข้าวไทยให้ได้มาตรฐานและพิจารณาถึงผลกระทบ    
ในอนาคตของการจัดทําความตกลงข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกข้าวในลักษณะดังกล่าวกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอาจต้องดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน ซ่ึงอาจจะมีผลเป็นการกีดกันหรือ
อุปสรรคทางการค้าของไทย รวมท้ังจะต้องดําเนินการไม่ให้ขัดกับหลักการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก (WTO/SPS) ท้ังน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ร่วมมือกันในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
สําหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีนอย่างเข้มงวดเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพข้าวไทยอย่างต่อเน่ือง ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง

ของอาเซียน โครงการท่ี ๑   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน 
โครงการท่ี ๑ ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท้ังน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเริ่มต้นใช้ระบบการรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ซ่ึงจะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระยะเวลาเพ่ิมข้ึนในการทดลองใช้ระบบการรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าด้วยตนเอง รวมถึงมีระยะเวลาเพ่ิมข้ึนในการเจรจาปรับประสานระเบียบปฏิบัติของโครงการนําร่องฯ ท้ังสองโครงการ       
เพ่ือจัดทําระเบียบปฏิบัติสําหรับระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ท่ีประเทศสมาชิกท้ัง ๑๐ ประเทศ 
วางเป้าหมายจะนํามาปฏิบัติจริงภายในปี ๒๕๕๙ รวมท้ังจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยมีเวลาเตรียมความพร้อม
มากข้ึนก่อนเริ่มระบบปฏิบัติจริง  
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบของไทยต่อการขยายระยะเวลา
โครงการนําร่องฯ โครงการท่ี ๑ ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และนําส่งไปยังเลขาธิการอาเซียน ก่อนสิ้นสุดอายุโครงการฯ 
ในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ประเมินผลการดําเนินงานรวมท้ังปัญหาและอุปสรรคของผู้ส่งออกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบและระเบียบปฏิบัติ
ในการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าของโครงการนําร่องฯ ท้ังสองโครงการท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย รวมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจ    
แก่ผู้ประกอบการให้มีความรู้ในเรื่องกฎถ่ินกําเนิดสินค้าท่ีตนเองทําการส่งออก และเร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ผู้ส่งออกไทย   
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมากข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังน้ี 
             ๑. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๘,๕๖๖ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๘.๑๑ (YoY) เน่ืองจากช่วงต้นปี ๒๕๕๗ การส่งออกชะลอตัวจากปัจจัยทางการเมือง และกลับมา
ฟ้ืนตัวในช่วงไตรมาสท่ี ๔ ของปี ๒๕๕๗ ส่งผลให้ไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๗ การส่งออกมีมูลค่าสูงและเป็นไตรมาสเดียวท่ีขยายตัว
เป็นบวกท่ีร้อยละ ๑.๕๘ (YoY) ในขณะท่ีการนําเข้าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๑๖,๔๖๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๑๘.๒๑ (YoY) 
ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เกินดุล ๒,๑๐๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๒. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรหดตัวตามราคาสินค้าเกษตรโลก เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ลดลง
ร้อยละ ๑๐.๓ (YoY) ตามทิศทางของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกท่ียังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าสินค้าเกษตรส่งออกสําคัญ
อย่างยางพารา จะมีปริมาณส่งออกสูงข้ึน แต่ราคายังคงอยู่ในระดับต่ําทําให้มูลค่าการส่งออกหดตัวลง โดยสินค้าเกษตรและสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรมีมูลค่าการส่งออกท่ีเปลี่ยนแปลงไป (YoY) ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้แห้ง นํ้าตาลทราย ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รวมท้ังไก่แปรรูป 
                ๓. มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวลง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ลดลงร้อยละ ๖.๖ (YoY) โดยสินค้าส่งออก
อันดับหน่ึงของไทยคือ รถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวท่ีร้อยละ ๐.๒ (YoY) ในขณะท่ีมูลค่าส่งออกสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับนํ้ามันดิบ
หรืออุตสาหกรรมท่ีมีโครงสร้างการใช้วัตถุดิบซ่ึงมาจากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ นํ้ามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกลดลง
ต่อเน่ืองตามภาวะราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัว และมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ําไปจนถึงสิ้นปี หากไม่รวมสินค้าท่ีเก่ียวเน่ือง
กับนํ้ามันและทองคํา มูลค่าการส่งออกรวมของไทยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จะหดตัวร้อยละ ๖.๗ (YoY) 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเท่ียว พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการท่องเท่ียว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเขตพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมเติม ๓ เขต ประกอบด้วย (๑) เขตพัฒนาการท่องเท่ียวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (๒) เขตพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิต
ลุ่มแม่นํ้าโขง และ (๓) เขตพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนกลาง ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬารับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ท่ีเห็นควรบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในส่วนกลางและชุมชนในพ้ืนท่ีในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียว ภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยคํานึงถึงจุดเด่นและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือช่วยส่งเสริมให้แผนปฏิบัติการสามารถ
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในภาคการท่องเท่ียวของประเทศและในพ้ืนท่ีไปพร้อม ๆ กัน รวมท้ังให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว ไปพิจารณาด้วย ท้ังน้ี สําหรับภาระงบประมาณ
ท่ีจะเกิดข้ึนให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และ
ภารกิจพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานผลการเข้าร่วมงาน JATA  Tourism  Expo 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo Japan 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังน้ี 
                ๑. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นําผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวซ่ึงเป็นงาน
ส่งเสริมการขายทางการท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี ๒๔-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ Tokyo Big Sight 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวญี่ปุ่น (Japan Association of Travel Agents : JATA) 
เพ่ือนําเสนอสินค้าและบริการท่องเท่ียวของไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand” และ “Discover 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

Thainess” ให้ชาวญี่ปุ่นเกิดการรับรู้อย่างท่ัวถึง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเท่ียวให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดย ททท. ได้จัดเช่าพ้ืนท่ีขนาด ๙๐ ตารางเมตร สําหรับก่อสร้างและตกแต่งเป็นคูหาประเทศ
ไทยภายใต้แนวคิด “Discover Thainess” และ “Amazing Thailand” เพ่ือเป็นสถานท่ีดําเนินการเจรจาธุรกิจระหว่าง Travel 
Agencies ในตลาดญี่ปุ่นและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทย ตลอดจนเป็นพ้ืนท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยให้กับ Travel Agencies และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงาน นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนท่ีจัดแสดงและสาธิต
ศิลปวัฒนธรรมท่ีอยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน เช่น พ้ืนท่ีให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว (ท้ังภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ) พ้ืนท่ี
สําหรับการเจรจาธุรกิจระหว่าง Travel Agencies พ้ืนท่ีสําหรับการแสดงนาฏศิลป์ และพ้ืนท่ีสําหรับกิจกรรมถ่ายภาพกับฉากแหล่ง
ท่องเท่ียวประเทศไทย (ตลาดนํ้า) เป็นต้น 
                ๒. การเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo Japan 2015 ในครั้งน้ี ถือว่าเป็นโอกาสท่ีให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทย  
ท้ังกลุ่มเดิมและรายใหม่ท่ีมุ่งทําตลาดกับญี่ปุ่นได้เข้าพบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนําเท่ียว ในพ้ืนท่ีในตลาดญี่ปุ่นโดยตรง     
ซ่ึงผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นถึงความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าร่วมงานอย่างต่อเน่ืองทุกปี และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในเรื่อง
การติดต่อประสานงานและการให้บริการจากเจ้าหน้าท่ี ททท. สําหรับงาน Japan Tourism Expo Japan 2016 กําหนดจัดข้ึน   
ในวันท่ี ๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ รับทราบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานของรัฐบาลกลางและหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐ จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
                    ๑.๒ เห็นชอบข้อเสนอแนะ  
                          ๑.๒.๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความสําคัญ ควบคุม กํากับ ดูแล หน่วยงานภายใต้สังกัดส่งรายงานการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เน่ืองจากรายงานการเงินเป็นรายงานท่ีแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินและ     
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐท่ีหัวหน้าส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบในการจัดทําและส่งรายงานการเงินให้กระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ให้ทันภายในเวลาท่ีกําหนด เพ่ือให้การจัดทํารายงานการเงินรวมภาครัฐมีความครบถ้วนและรวดเร็ว ในอันท่ีจะ
ช่วยให้รัฐบาลได้มีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายและการบริหารด้านการคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังคงมีหน่วยงานภาครัฐ และ อปท. ท่ีไม่ได้ส่งรายงานการเงินให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือภายใน ๙๐ วัน (สําหรับ อปท.) จํานวน ๒๒๙ หน่วยงาน 
                          ๑.๒.๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีเงินท่ีปลอดภาระผูกพันจํานวนมาก ควรพิจารณาให้มีการใช้จ่ายเงิน
ดังกล่าวให้เต็มศักยภาพเป็นลําดับแรกก่อนท่ีจะขอใช้งบประมาณแผ่นดินเพ่ิมเติม 
                          ๑.๒.๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลการปกครองท้องถ่ิน 
ผลักดันให้ อปท. กู้ยืมเงินจากเงินฝากกองทุนในกลุ่ม อปท. เช่น เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เงินฝาก
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซ่ึงเป็นกองทุนเงินสะสมของกลุ่ม อปท. มากกว่ากู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ เพ่ือให้กลุ่ม อปท. ได้รับ
ผลประโยชน์รายได้ดอกเบ้ียการกู้ยืมดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเก่ียวกับข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของหน่วยงานท่ีไม่สามารถส่งรายงานการเงินให้กระทรวงการคลัง 
ได้ตามกําหนด ต้องรายงานเหตุผลหรือปัญหาอุปสรรคต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
สําหรับการบริหารการเงินของ อปท. เห็นควรให้ อปท. ท่ีมีเงินสะสมจํานวนมากและไม่มีภาระผูกพัน พิจารณานําเงินดังกล่าว    
มาดําเนินการตามภารกิจและข้ันตอนของกฎหมายของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีทางราชการและ
ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ ส่วน อปท. ท่ีจําเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือนํามาดําเนินภารกิจตามกฎหมายจะต้องดําเนินการเท่าท่ีจําเป็น
และประหยัดต้นทุนทางการเงินให้มากท่ีสุด โดยเห็นควรให้กู้ยืมเงินจากเงินฝากจากกองทุนในกลุ่ม อปท. เพ่ือให้กลุ่ม อปท. ได้รับ



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

ผลประโยชน์รายได้ดอกเบ้ียการกู้ยืมดังกล่าว รวมท้ังเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการการเงินของท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากน้ี กระทรวงการคลังควรพิจารณาปรับปรุงลักษณะการวิเคราะห์ให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
ความเสี่ยงทางการคลังของภาครัฐในภาพรวม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี ๒๕๕๙ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินได้ทําความตกลง
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว โดยกําหนดอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยท้ังปีท่ีร้อยละ ๒.๕ ± ๑.๕ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยรับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่าสาธารณชนและภาคธุรกิจให้ความสําคัญกับค่ากลางของอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในทางธุรกิจและการดํารงชีวิตประจําวัน ดังน้ัน ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อ     
อย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังมีการช้ีแจงสาเหตุและแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินแก่สาธารณชนโดยเร็วในกรณีท่ีอัตราเงินเฟ้อ
เคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายของนโยบายการเงิน ไปพิจารณาต่อไปด้วย 

 

๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ช่วงประสบภัยเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๘)   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

                ๑. อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการเกษตร (ช่วงภัยเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘) รวม ๑๐ ภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนแล้ง ภัยฝนท้ิงช่วง 
วาตภัย ศัตรูพืชระบาด โรคพืชระบาด อัคคีภัย โรคระบาดสัตว์ (โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย) และภัยอ่ืน ๆ (ช้างป่าทําลายพืชผล
ทางการเกษตร) ในพ้ืนท่ี ๒๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เชียงราย นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ลําปาง ศรีสะเกษ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี และ
อุบลราชธานี เกษตรกรจํานวน ๑๔๖,๙๘๖ ราย วงเงินขอรับการช่วยเหลือรวมท้ังสิ้น ๑,๑๐๖,๓๔๙,๓๘๗ บาท (ด้านพืช เกษตรกร 
๑๔๓,๒๖๖ ราย วงเงิน ๑,๐๔๙,๖๒๔,๗๙๙ บาท ด้านประมง เกษตรกร ๒,๓๐๖ ราย วงเงิน ๕๒,๐๖๗,๑๕๓ บาท และด้านปศุสัตว์ 
เกษตรกร ๑,๔๑๔ ราย วงเงิน ๔,๖๕๗,๔๓๕ บาท) โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ พร้อมท้ังจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคําขอดังกล่าว
เป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับ   
การนําภูมิปัญญาท้องถ่ินและผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการจัดการภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในระดับชุมชน โดยเฉพาะการปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับลักษณะของภัยพิบัติ การเปลี่ยนวิถีชีวิตเพ่ือให้หลุดพ้นจาก
สภาพภัยพิบัติซํ้าซาก และการพัฒนาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิถีชีวิต และการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนในระดับพ้ืนท่ี
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี การจ่ายเงินให้เกษตรกร การจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกร จะต้องมีการจัดทําทะเบียนอย่างถูกต้อง     
ไม่รั่วไหล รวมท้ังมีการควบคุมให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนประกาศและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้เหมาะสมและมี
ความคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร็ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเพาะปลูกจากการปลูกข้าวและยางพาราเป็นการปลูกพืชอ่ืนท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือการเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืช โดยให้
เร่งดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุพืชและขยายหรือปรับปรุงพันธ์ุสัตว์เพ่ือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรสําหรับประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง

ปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้น้ําน้อย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง    
ปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้นํ้าน้อย โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาทบทวนแผนการดําเนินโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือมิให้เกิดความซํ้าซ้อน มีความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นหลัก ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ท้ังน้ี ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายการบริหารโครงการฯ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมีบัญชาเพ่ิมเติมให้ “ลงรายละเอียด ประหยัดงบประมาณ เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจ/มีเงินให้ราษฎรใช้จ่าย ขณะท่ีมาอบรม” และควรเร่งดําเนินการโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
ตลอดจนติดตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีเพาะปลูก เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีในขณะน้ัน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการดําเนินการในระดับพ้ืนท่ีโดยบูรณาการ    
การทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดําเนินโครงการ
หรือมาตรการต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างงานเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้ ฟ้ืนฟู และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปรับโครงสร้าง
การผลิต ส่งเสริมอาชีพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกมาเป็นพืชท่ีใช้นํ้าน้อยและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รวมถึง   
การให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการประกอบอาชีพ ท้ังน้ี ให้ดําเนินการให้ครอบคลุมท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี    
ท้ังประเทศ เพ่ือให้การดําเนินมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบได้อย่างแท้จริง 
ย่ังยืน และมีความต่อเน่ือง 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนการดําเนินงานโดยระบุถึงกลุ่มเป้าหมาย
และพ้ืนท่ีในการดําเนินการและสรุปผลการดําเนินการท่ีผ่านมา รวมถึงการวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการดังกล่าว พร้อมท้ังให้เร่งประชาสัมพันธ์
แผนงานโครงการดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือดําเนินโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 

ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ 
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และเกษตรกร   
ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จํานวน ๒๒๐,๕๐๐ ราย ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (หลักสูตร     
๙๐ ช่ัวโมง/รุ่น รุ่นละ ๕๐ ราย จํานวน ๕ รุ่น) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานท่ีดําเนินงาน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. ๘๘๒ ศูนย์) ท่ัวประเทศ ๗๖ จังหวัด ระยะเวลาการดําเนินงาน ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์-   
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวม ๕ รุ่น โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนแผนการดําเนิน
โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ท้ังน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการดําเนินการในระดับพ้ืนท่ี โดยบูรณาการ
การทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดําเนินโครงการ
หรือมาตรการต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างงานเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้ ฟ้ืนฟูและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปรับโครงสร้าง
การผลิต ส่งเสริมอาชีพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รวมถึงการให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการประกอบอาชีพ ท้ังน้ี ให้ดําเนินการให้ครอบคลุมท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีท้ังประเทศเพ่ือให้การดําเนิน
มาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบได้อย่างแท้จริง ย่ังยืน และมีความต่อเน่ือง 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือ

บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร

แก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังน้ี 
                ๑. ชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายท้ัง ๓,๐๕๑ ตําบล มีการเสนอขอความต้องการตามเง่ือนไขข้ันตอนการขอรับการสนับสนุน 
และได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจํานวนท้ังสิ้น ๓,๐๔๔ ตําบล รวม ๖,๕๙๘ โครงการ และเมื่อดําเนินการจริงพบว่า ชุมชนสามารถดําเนินการ
ได้จนเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ จํานวนท้ังสิ้น ๓,๐๔๓ ตําบล รวม ๖,๕๙๖ โครงการ โดยมีตําบลท่ีขอยกเลิกการดําเนินงาน จํานวน 
๑ ตําบล รวม ๒ โครงการ คือ โครงการประเภทการจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร (การก่อสร้างฝายชะลอนํ้า) 
                ๒. ผลการดําเนินการเกษตรของชุมชน โครงการของชุมชน จํานวน ๖,๕๙๖ โครงการ จําแนกตามประเภทของกิจกรรม 
ได้แก่ (๑) กิจกรรมด้านการจัดการแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรของชุมชน จํานวน ๓,๓๒๘ โครงการ (๒) กิจกรรมด้านการผลิตทางการเกษตร
และการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ในฤดูแล้ง จํานวน ๖๓๖ โครงการ (๓) กิจกรรรมด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จํานวน ๒,๓๗๑ โครงการ และ (๔) กิจกรรมด้านการจัดการเพ่ือลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 
จํานวน ๒๖๑ โครงการ 
                ๓. ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรและชุมชนเกษตร เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ จํานวน ๒.๘๗ ล้านครัวเรือน 
เกิดการจ้างงานในชุมชน จํานวน ๐.๘๗ ล้านราย และเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการดําเนินงานโครงการ จํานวน 
๒,๐๔๘.๐๒ ล้านบาท 
                ๔. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเกษตร จํานวน ๖,๕๙๖ โครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๒,๙๙๒,๗๗๗,๔๔๘.๑๙ บาท จําแนกเป็นค่าวัสดุ ๑,๓๗๖,๐๙๒,๙๐๕.๓๗ บาท และค่าจ้างแรงงาน ๑,๖๑๖,๖๘๔,๕๔๒.๘๒ บาท 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๙๕,๗๘๗,๘๔๕.๐๕ บาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหา

ราคาสินค้าเกษตร  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภาวะภัยแล้งในปี ๒๕๕๘/๕๙ และผลกระทบ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีความย่ังยืน สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพหลักและอาชีพเสริมในช่วงท่ีประสบปัญหาภัยแล้งหรือราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา เป้าหมายเกษตรกร ๒๒๐,๕๐๐ ราย แบ่งเป็น 
๕ รุ่น รุ่นละ ๕๐ ราย ใช้พ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ใน ๗๗ จังหวัด เริ่มดําเนินการ
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีอนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฯ ในวงเงินท้ังสิ้น ๑,๐๖๔,๕๗๔,๐๐๐ บาท 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เตรียมความพร้อมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนปฏิบัติงานท่ีเสนอ เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย ท้ังน้ี ให้ยกเว้นการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการปฏิรูปการเกษตร การสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท่ัวประเทศ โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการและ
ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ีด้วย 
                ๓. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ กรณีการปลูกพืชใช้นํ้าน้อย โดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑๖๗,๕๖๖,๖๘๕ บาท     
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. รับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า ฉบับลงนามเมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซ่ึงได้มีการปรับแก้ตามคําขอ
ของฝ่ายเมียนมาในสองประเด็น ได้แก่ (๑) ปรับระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจฯ ด้านไฟฟ้า ให้สั้นลงจาก ๑๐ ปี เป็น ๕ ปี และ 
(๒) ปรับวิธีการสิ้นสุดและการต่อระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจฯ ด้านไฟฟ้า จาก “การต่ออายุโดยอัตโนมัติตามอายุของบันทึก
ความเข้าใจฯ เมื่อครบระยะเวลา โดยยกเลิกได้หากคู่สัญญารายใดรายหน่ึงแสดงความประสงค์ก่อนหมดอายุเป็นเวลา ๖ เดือน” เป็น 
“บันทึกความเข้าใจน้ี จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบระยะเวลา เว้นแต่ประเทศคู่สัญญาจะแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุความเข้าใจฯ 
ล่วงหน้าเป็นเวลา ๖ เดือนก่อนวันสิ้นสุดหมดอายุ” ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรให้กระทรวงพลังงานพิจารณาติดตาม
ดําเนินการเก่ียวกับความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีระบุในบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือสามารถหารือกับฝ่ายเมียนมาในการต่ออายุ
บันทึกความเข้าใจฯ ให้ทันก่อนบันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นอายุลง เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของชาติ และพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของบริบทความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าของท้ังสองประเทศท่ีอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตร่วมด้วย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
                ๓. ให้กระทรวงพลังงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการท่ีขัด   
ต่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือป้องกัน   
มิให้เกิดกรณีการดําเนินการในลักษณะน้ีข้ึนอีก และให้รายงานผลการพิจารณาให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     

        เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เก่ียวกับการช้ีแจงร่าง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปช้ีแจงทําความเข้าใจ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และองค์กรพัฒนาเอกชน (Non Government organizations : 
NGOs) เก่ียวกับเหตุผลและความจําเป็นในการแก้ไขแผนพลังงานของประเทศ และในประเด็นท่ียังมีข้อขัดแย้งในสังคม เช่น จํานวน
แหล่งปิโตรเลียมและปริมาณปิโตรเลียมท่ีพบ ปริมาณการผลิต รายได้ของรัฐบาลภายใต้ระบบให้สัมปทาน บริษัทต่างประเทศ      
ท่ีสนใจต่อการเปิดระบบสัมปทาน ข้อดีข้อเสียของระบบสัมปทาน ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบจ้างผลิต การจัดตั้ง
บรรษัทนํ้ามันแห่งชาติ และแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน เป็นต้น 
                ๓. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไปปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 
                    ๓.๑ กรณีท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยืนยันให้กระทรวงพลังงานแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและกฎหมาย  
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในประเด็นการเพ่ิมระบบสัญญาจ้างผลิต (service contract) และการจัดตั้งบรรษัทนํ้ามันแห่งชาติน้ัน 
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ไปเพ่ิมหลักการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
โดยอาจกําหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมายเฉพาะหรืออนุบัญญัติต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

                    ๓.๒ กรณีประเด็นท่ีกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังเห็นว่า สามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย โดยกําหนดเป็นกฎกระทรวงหรือประกาศได้น้ัน เห็นควรให้กระทรวงพลังงาน
ช้ีแจงให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คปพ. และ NGOs ท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจถึงเหตุผลของการดําเนินการดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย 
                    ๓.๓ กรณีประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยของร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับท่ีกระทรวงพลังงานช้ีแจงว่า อยู่นอกกรอบ
ของร่างกฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการไปแล้วน้ัน ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติ รวม 
๒ ฉบับ ไปพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ไปแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติเพ่ือให้สามารถแก้ไขได้ในช้ันกรรมาธิการของสภา 
และให้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมพิจารณาด้วย ส่วนประเด็นท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ให้กระทรวงพลังงานไปช้ีแจงให้เกิดความเข้าใจ 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษี

เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจํานวนร้อยละ ๑๐๐ 
หรือ ๑ เท่าของเงินได้ท่ีได้จ่ายไประหว่างวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลท่ีเข้าเง่ือนไขของมาตรการ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา    
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี

เพ่ือลดภาระให้กับผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือลดภาระให้กับผู้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์) โดยเป็นการกําหนดให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับเงินได้ท่ีได้จ่ายไปเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคารพร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุดท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้านบาท เพ่ือใช้
เป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง เป็นจํานวนร้อยละ ๒๐ ของค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยต้องจ่ายค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร
พร้อมท่ีดินหรือห้องชุดในอาคารชุดในระหว่างวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมีการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์น้ันให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก    
(E-W Corridor)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

                ๑. รับทราบการขับเคลื่อนโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญและมีความพร้อม เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังน้ี 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

                    ๑.๑ แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) ได้พิจารณาโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ท่ีมีความพร้อมสามารถเริ่มประกวดราคา
ได้ในปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จํานวน ๒๐ โครงการ วงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น ๑,๗๙๖,๓๘๕.๗๗ ล้านบาท จําแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่ม
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดําเนินโครงการแล้ว และสามารถประกวดราคาได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ไตรมาสแรกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) จํานวน ๖ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม ๑๘๖,๓๐๗.๔๕ ล้านบาท และ (๒) กลุ่มโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมสามารถเริ่มประกวดราคาได้ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จํานวน ๑๔ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 
๑,๖๑๐,๐๗๘.๓๒ ล้านบาท 
                    ๑.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor) 
ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W) ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ เส้นทางแม่สอด 
ทางหลวงพิเศษเช่ือมต่อกับ Super Cluster บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ทางหลวงพิเศษเช่ือมต่อกับ Super Cluster นครราชสีมา 
ทางหลวงสายมุกดาหาร และ (๒) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W) ได้แก่ เส้นทางรถไฟตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตกตอนบน (Upper East-West Economic Corridor) ช่วงแม่สอด-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-
ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร และเส้นทางรถไฟตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก ตอนล่าง (Lower East-West Economic 
Corridor) ช่วงกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ และช่วงกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการ 
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เก่ียวกับการกํากับและติดตามการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน
อย่างเคร่งครัด การให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการและบริหารความเสี่ยงหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว 
การกําหนดใน TOR ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบการก่อสร้าง การทดสอบการเดินรถ และการบํารุงรักษา การกําหนด 
ให้มีการประกอบและผลิตรถไฟฟ้า รวมถึงการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ช้ินส่วนรถไฟฟ้าในประเทศตามมาตรฐานของผู้ผลิต และ         
มีมาตรการตรวจสอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐให้มีความโปร่งใส การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
และดําเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน การนํา
เป้าหมายผลผลิตรายไตรมาสไปใช้เป็นตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้รัฐบาลใช้ในการกํากับและติดตาม      
การขับเคลื่อนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ การกําหนดระยะเวลา และหลักเกณฑ์
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประเภทของโครงการให้มีความชัดเจน รวมท้ังการให้ความสําคัญกับ
การจัดทําแบบจําลองประมาณการปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งของประเทศท่ีสะท้อนการลงทุนระบบขนส่งรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ี ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ เช่น รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง เพ่ือให้สามารถ
เข้าสู่ข้ันตอนการประกวดราคาได้ทันภายในช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การดําเนินโครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต และโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา 
         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเป็นมาและข้ันตอนการดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ตและโครงการพัฒนา
ปรับปรุงท่าเรือสงขลา ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังน้ี 
                ๑. โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต คณะทํางานประเมินราคาทรัพย์สินของท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ตได้มีการประเมิน
ราคาทรัพย์สินของท่าเรือภูเก็ตแล้ว และคณะทํางานพิจารณากําหนดเง่ือนไขและผลประโยชน์ตอบแทนการบริหารจัดการท่าเรือ
สงขลาและท่าเรือภูเก็ตได้มีมติให้กรมธนารักษ์ประสานงานกับกรมเจ้าท่าเพ่ือขอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนด
เง่ือนไขการประมูล แต่ยังขาดข้อมูลเชิงสถิติในอดีตและข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท่าเรือ ซ่ึงกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือขอข้อมูลจาก
กรมเจ้าท่าแล้ว 
                ๒. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา คณะทํางานประเมินราคาทรัพย์สินของท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ตได้มี
การประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดราคาประเมินทรัพย์สินของท่าเรือสงขลาแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างกรมธนารักษ์พิจารณากําหนด
เง่ือนไขและผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
ต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีเขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง 

เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ
ดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องท่ีเขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ [โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี 
(สุวินทวงศ์)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา จํานวน ๒ ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้
ดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีเขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง 
เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเพ่ือดําเนินกิจการรถไฟฟ้าในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดสร้าง
โครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า สถานท่ีจอดรถสําหรับผู้โดยสาร และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจและเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องท่ีเขต
ห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเพ่ือดําเนินกิจการ
ขนส่งมวลชนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
มีอํานาจดําเนินการสํารวจและเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพ ลักษณะ และการเข้าใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้ดินหรือพ้ืนนํ้า
เพ่ือการวางแผนหรือออกแบบกิจการขนส่งมวลชน 
                ๒. อนุมัติแนวเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนและบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชนในท้องท่ีเขตสะพานสูง 
บริเวณสถานีคลองบ้านม้า จากเดิมท่ีกําหนดส่วนกว้างของแนวเขต ๒๐๐ เมตร เป็น ๓๐๐ เมตร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอความเห็นชอบการปรับเพ่ิมมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาของสัญญาท่ี ๑ และ ๒ และปรับลดมูลค่าสัญญา

ก่อสร้างงานโยธาของสัญญาท่ี ๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ โดยกรอบวงเงินรวมของ
โครงการไม่เปลี่ยนแปลง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. รับทราบการปรับเพ่ิมมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาของสัญญาท่ี ๑ และ ๒ และปรับลดมูลค่าสัญญาก่อสร้าง
งานโยธาของสัญญาท่ี ๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ เน่ืองจากการปรับมูลค่าสัญญาก่อสร้างงานโยธาดังกล่าว
มีมูลค่าต่ํากว่า ๕๐๐ ล้านบาท และไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗    
จึงอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยท่ีจะพิจารณาดําเนินการได้ตามมาตรา ๗๕(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                ๒. เห็นชอบการจัดหาแหล่งเงินกู้ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลัง โดยให้
เป็นไปตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยกระทรวงการคลังจะพิจารณากู้เงินในประเทศและ
นํามาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้เงินต่อ และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีเพ่ือเป็นงบชําระหน้ีให้กับ รฟม. เพ่ือใช้ชําระหน้ีแก่แหล่งเงินกู้โดยตรง ท้ังในส่วนของเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. รับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เก่ียวกับการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานของโครงการฯ ต้องเป็นไปตามหลักการความเหมาะสมทางวิศวกรรม และสอดคล้อง
กับการประมาณการปริมาณผู้โดยสารของโครงการฯ และจัดทําข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้ันตอน ได้แก่ ข้อตกลง
ของการใช้พ้ืนท่ีและค่าใช้จ่ายทางเช่ือมบริเวณสถานีบางซ่อน แผนการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใต้สถานีพระน่ังเกล้า และเหตุผลและความจําเป็น
ต่อการให้บริการในส่วนงานปรับปรุงเกาะกลางถนน สําหรับการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายอ่ืนให้วางแผนและเตรียมความพร้อม



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

ในแต่ละข้ันตอนอย่างรัดกุมเพ่ือให้การดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาเป้าหมาย รวมท้ังมีมูลค่าโครงการเป็นไปตาม
กรอบวงเงินท่ีคาดการณ์ไว้และอยู่ในกรอบวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ นอกจากน้ี ควรปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานและงานเพ่ิมเติมต่าง ๆ 
เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือเปิดให้บริการได้ตามแผนงานท่ีวางไว้ และการดําเนินการในทุกข้ันตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและท่ีดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขออนุมัติลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและท่ีดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท 

ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนัยมาตรา ๓๑ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป โดยให้เป็นไปตามกรอบบันทึกข้อตกลงเรื่อง การเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือคืนภาษี
ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จํานวน ๓๔๗,๘๘๒,๓๔๑.๙๐ แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    
และนําผลการหารือท่ีได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติในหลักการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับค่าจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
และค่าสํารวจอสังหาริมทรัพย์สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในกรอบ
วงเงินจํานวน ๙,๖๒๕ ล้านบาท ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง สําหรับค่าก่อสร้างงานโยธา ให้กระทรวง
คมนาคม โดย รฟม. ทบทวนมูลค่างานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)    
ให้เป็นปัจจุบัน โดยพิจารณาดําเนินการตามนโยบายการลงทุนด้านระบบรางของรัฐท่ีเน้นให้การกําหนดมูลค่าการลงทุนมีความเหมาะสม
และประหยัด ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตภายในประเทศเป็นหลัก และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบการขนส่งทางราง    
ท้ังน้ี ให้ระมัดระวังความซํ้าซ้อนของการจ้างท่ีปรึกษาออกแบบและการจ้างบริษัทก่อสร้างด้วย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งภายใน ๓๐ วัน 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และประธาน
กรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เก่ียวกับการทบทวนมูลค่างานโยธาให้เป็นราคาปัจจุบันและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การเร่งนําเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้สามารถสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนงานระบบไฟฟ้า 
อาณัติสัญญาณ ขบวนรถไฟฟ้า และการเดินรถ การเร่งนําเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเอกชนพร้อมกันท้ังสองช่วงในคราวเดียวกัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเร่งดําเนินงานในส่วนระบบรถไฟฟ้าท่ีจะให้เอกชนเข้าร่วมดําเนินการอย่างรอบคอบ
และคํานึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับของประชาชนและประเทศเป็นสําคัญ การเร่งนําเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-   
ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพ่ือให้สามารถเปิดให้บริการได้ท้ังเส้นทาง รวมท้ังการเร่งรัดการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะให้สอดคล้อง
กับเส้นทางและระยะเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เพ่ือให้โครงข่ายการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
มีความสมบูรณ์ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในส่วนของการลงทุนงานระบบไฟฟ้าและการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซ่ึงจะใช้วิธีการคัดเลือกเอกชน
เข้าร่วมลงทุน น้ัน ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายโดยระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไปด้วย 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

                ๔. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น รับไปพิจารณาหาแนวทางส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าและรางรถไฟภายในประเทศให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ระบบการขนส่งทางราง และลดภาระการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งท่ี ๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์  
แห่งท่ี ๓ สําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สํานัก
งบประมาณ กองทัพเรือ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานและเสนอ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม สํานักงบประมาณ กองทัพบก 
กองทัพอากาศ กองการบินทหารเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาและระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กองทัพเรือ (การท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานสนับสนุนและกํากับ
การดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาต่อไป 
                ๒. สําหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความจําเป็นต้องเร่ง
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้หน่วยงาน
ท่ีมีความพร้อมและต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หรือใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้ของกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ/หรือเงินรายได้ของกองทุนเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ฯลฯ ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอและเป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน ก็ให้ขอรับการสนับสนุน      
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นกรณี ๆ ไป โดยจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ตามข้ันตอนต่อไป  
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานอู่ตะเภาเห็นสมควรแยกอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศและระหว่างประเทศออกจากกันให้ชัดเจน การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเช่ือมโยงจากท่าอากาศยานอู่ตะเภาเข้าสู่
เมืองพัทยาหรือแหล่งท่องเท่ียวสําคัญในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวฝั่งทะเลตะวันออก และเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงเส้นทาง
ไปยังจังหวัดตราดเพ่ือเช่ือมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ให้มีความสะดวกและปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างย่ิงการขนส่งทางราง สําหรับ
กิจกรรมใดภายใต้แผนท่ีจะเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกท่าอากาศยานอู่ตะเภาเข้าข่ายท่ีจะต้องดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ให้ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีกําหนดไว้ 
รวมท้ังเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ และนําเสนอขออนุมัติงบประมาณตามข้ันตอน
ของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณากลไกการขับเคลื่อนเพ่ือบูรณาการท้ังในด้าน
การดําเนินงานตามภารกิจและงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังกํากับดูแลและติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
การดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งท่ี ๓ 
อย่างต่อเน่ือง และเห็นควรให้กระทรวงคมนาคม บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กองทัพอากาศ กองทัพบก และกองทัพเรือ 
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาห้วงอากาศ PBN Airspace ให้มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและ
ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศสามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงและการบินพลเรือน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานสากล ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงาน      
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น รับไป
ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวและการขนส่ง   
ทางอากาศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณท่าอากาศยานอู่ตะเภาและพ้ืนท่ีโดยรอบให้เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งภูมิภาค
เพ่ือใช้เป็นฐานบริการซ่อมบํารุงอากาศยานจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งอากาศยานไปซ่อมบํารุง
ในต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงรูปแบบการลงทุนท่ีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพ่ือลดภาระ
งบประมาณ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอความเห็นชอบการโอนสัมปทานและการแก้ไขสัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

                ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบการโอนสัมปทานสัญญาโครงการระบบทางด่วนข้ันท่ี ๒ สัญญาเพ่ือการต่อขยายโครงการระบบ
ทางด่วนข้ันท่ี ๒ (ส่วนดี) และสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไปยังบริษัทใหม่ [บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM)]       
ท่ีเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) 
ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ (๖) และเห็นชอบการแก้ไขสัญญาโดยการเปลี่ยนแปลง
คู่สัญญาในสัญญาโครงการระบบทางด่วนข้ันท่ี ๒ (ส่วนดี) สัญญาเพ่ือการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนข้ันท่ี ๒ และสัญญาสัมปทาน
การลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบํารุงรักษาโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๗ 
                    ๑.๒ เห็นชอบการโอนสัมปทานสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ สัญญาท่ี ๔ สัมปทานสําหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ
เดินรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ของ BMCL ไปยังบริษัทใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษัทระหว่าง 
BMCL กับ BECL ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๗๕ (๗) 
และเห็นชอบการแก้ไขสัญญาโดยการเปลี่ยนช่ือคู่สัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสัญญาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ สัญญาท่ี ๔ สัมปทานสําหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า 
การให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบํารุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ของ BMCL ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๗ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรณีมีข้อสังเกตว่าการควบบริษัท BECL กับ BMCL จะทําให้
บริษัทท่ีเกิดข้ึนใหม่ (BEM) มีวัตถุประสงค์อ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ (เน่ืองจาก รฟม. ถือหุ้นอยู่ใน BMCL    
ซ่ึงจะควบรวมกับ BECL เป็นบริษัทใหม่) น้ัน หากบริษัทท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ (BEM) ยังคงมีวัตถุประสงค์เดิมอยู่แม้จะมีการเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์อ่ืน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมก็ยังถือว่าเป็นกรณีท่ีสามารถดําเนินการได้โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ รฟม. 
ส่วนประเด็นสัดส่วนการถือหุ้นของ รฟม. ใน BEM ท่ีจะมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับการถือหุ้นใน BMCL น้ัน เป็นเรื่องท่ีกระทรวง
คมนาคมและกระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาความเหมาะสม ซ่ึงกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังยืนยันว่าได้พิจารณา
ความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวแล้ว และเมื่อทําสัญญากับบริษัท BEM แล้ว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ รฟม. 
ยังคงมีสิทธิตามท่ีระบุไว้ในสัญญากับ BECL และ BMCL ทุกประการ เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๕๓ บัญญัติให้บริษัทท่ีควบกันและจดทะเบียนแล้วย่อมได้ไปท้ังทรัพย์สิน หน้ี สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัท
เหล่าน้ันท้ังหมด ดังน้ัน จึงไม่กระทบต่อการดําเนินการตามสัญญา อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมต้องกํากับดูแล กทพ. และ รฟม.   
ในการแก้ไขเอกสารสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องชัดเจน และควรกํากับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการ รวมท้ังให้กระทรวงคมนาคมทําความเข้าใจกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง     
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)     
เพ่ือเป็นทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในอนาคต ช่วยแบ่งเบาภาระการคลัง    
ของประเทศในระยะยาว และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปสามารถลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศผ่านกลไก
ของตลาดทุนได้ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาคัดเลือกโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเห็นว่า ลักษณะและขนาด
ของกองทุนฯ ควรให้เป็นไปตามความต้องการ (Demand) ท่ีจะลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างแท้จริง รวมท้ังมีแผนการใช้จ่ายเงิน
ท่ีชัดเจนและมีความพร้อมในการดําเนินการเป็นสําคัญ สําหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนฯ และกลไก
การรับประกันผลตอบแทนข้ันต่ําให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน น้ัน ยังไม่มีรายละเอียดวงเงินและระยะเวลาท่ีชัดเจน ประกอบกับเป็นกองทุน 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน จึงเห็นควร 
ท่ีผู้บริหารกองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยไม่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ นอกจากน้ี ให้มีการกําหนดโครงสร้างและสัดส่วน
ของการลงทุนระหว่างการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนให้ชัดเจน รวมถึงมีการกําหนดกลไกการรับประกัน                                                                                                                             
ผลตอบแทนข้ันต่ําจากการลงทุน และระดับอัตราผลตอบแทนข้ันต่ําท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการลงทุน 
ในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ในส่วนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนฯ และการประกันผลตอบแทน
ข้ันต่ําท่ีเหมาะสมให้แก่นักลงทุน ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถดําเนินการได้ภายในกรอบ
ของข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
และธนาคารแห่งประเทศไทย ไปประกอบการพิจารณาในประเด็นน้ี แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 
                ๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน       
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการ

ปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ และโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี 
บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่–บางซ่ือ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระน่ังเกล้า โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ และโครงการ
ก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ท่ีเหมาะสม โดยวิธีการให้กู้เงินต่อหรือคํ้าประกันเงินกู้ ภายใต้กรอบ
วงเงินค่าก่อสร้างโครงการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเช่ือมต่อการเดินทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ    
ท้ัง ๓ โครงการ ในกรอบวงเงิน ๔๒๕,๐๕๐,๒๔๑.๗๔ บาท และให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจําปี     
ให้เป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอ เพ่ือการชําระหน้ีแก่แหล่งเงินท้ังในส่วนเงินต้น ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง      
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังจะได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป 
                ๒. สําหรับการดําเนินการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรีบริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
รัตนาธิเบศร์ ให้กระทรวงคมนาคมหารือกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดเก่ียวกับผู้ดําเนินการและแหล่งเงินดําเนินการ ท้ังน้ี 
ก่อนเริ่มข้ันตอนการดําเนินโครงการปรับปรุงอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ รฟม. ต้องจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
โครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ ตามความเห็น 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดทําข้อมูลศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซ่ึงเป็น
การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในอนาคต แบ่งตามลําดับ ดังน้ี 
             ๑. โครงการรถไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการแล้ว คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เปิดให้บริการแล้วเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                ๒. โครงการรถไฟฟ้าท่ีกําลังดําเนินงานก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่ 
                    ๒.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ท่ีมีกําหนดจะเปิดให้บริการในปี ๒๕๕๙ 
                    ๒.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ เป็นรถไฟฟ้าท้ังแบบใต้ดิน
และแบบยกระดับ 
                    ๒.๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
                    ๒.๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
                ๓. โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วง      
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี มีแผนเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๕ โดยมีแผนการดําเนินงานประกวดราคาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
และเริ่มดําเนินการก่อสร้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ กําหนดแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถ
ให้บริการผู้โดยสารในปีท่ีเปิดให้บริการ จํานวน ๔๘๑,๐๙๐ คนต่อวัน 
                ๔. โครงการท่ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐพิจารณา ได้แก่ 
                    ๔.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (มีแผนเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๓) 
                    ๔.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง (มีแผนเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๓) 
                ๕. โครงการท่ีมีความพร้อมในการดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการรอพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 
                ๖. โครงการรถไฟฟ้าท่ีกําลังศึกษา ออกแบบ เพ่ือรายงานต่อกระทรวงคมนาคมก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ได้แก่  
                    ๖.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
                    ๖.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย ๔ 
                    ๖.๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงคูคต-ลําลูกกา 
                    ๖.๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงสมุทรปราการ-บางปู 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ด่านพรมแดนสิงขร) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน 
และด่านศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือกําหนดท่ีตั้งของด่านพรมแดนสิงขร และทางอนุมัติจากด่านพรมแดนสิงขรถึงด่านศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ์ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

และวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าชายเลน (สําหรับดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู 
ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ีป่าชายเลนสําหรับดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู 
ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล ของกรมทางหลวงชนบท โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการห้าม   
มิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลนมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะราย ท้ังน้ี กระทรวงคมนาคมจะต้องดําเนินการตามความเห็น
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบํารุงป่าชายเลน



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

ทดแทนเพ่ือการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการดําเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีมีความจําเป็นต้องเข้าใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพ่ือปลูกและบํารุงป่าชายเลนทดแทน ไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่า ของพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จก่อนดําเนินโครงการฯ 
ต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า การก่อสร้างสะพานข้ามคลองดูดังกล่าวเป็นการดําเนินโครงการในบริเวณปากคลอง   
ท่ีเช่ือมต่อกับทะเล พ้ืนท่ีสองฝั่งคลองเป็นป่าชายเลน ซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการจับสัตว์นํ้า
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีจะต้องถือปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ และเห็นควรรับความเห็นของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในประเด็นการดําเนินการตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์และป่าชายเลนอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี หลังจากก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีป่าชายเลนอย่างจริงจัง รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะทําการศึกษาเพ่ือกําหนดวิธีการ
ประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการทําลายป่าชายเลนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานสําหรับการประเมินความเหมาะสมของโครงการท่ีมี  
การขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การประกาศกําหนดให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดเพ่ิมเติมให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้า
ตามพระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้ “สินค้าเกษตร หมายถึง ผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์    
ท่ีได้จากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกรรม” ซ่ึงเป็นความหมายเดียวกันกับท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการซ้ือขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น       
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องและสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรให้รู้ถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากตลาดล่วงหน้าเป็นส่วนหน่ึง 
ในการดําเนินธุรกิจและประกันความเสี่ยงด้านราคา และให้กระทรวงการคลังติดตามประเมินผลการควบรวมตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 
โดยเฉพาะต่อเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้คณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
นํ้าตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เป็น ๒ ราคา ดังน้ี 
                    ๑.๑ กําหนดราคาอ้อยข้ันต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในเขตคํานวณราคาอ้อยท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ และ 
๙ ในอัตรา ๘๐๘ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ ๔๘.๔๘ บาท



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เท่ากับ 
๓๔๖.๒๙ บาทต่อตันอ้อย 
                    ๑.๒ กําหนดราคาอ้อยข้ันต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในเขตคํานวณราคาอ้อยท่ี ๕ ในอัตรา ๗๗๓ บาท
ต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๔๖.๓๘ บาทต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. 
ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เท่ากับ ๓๓๑.๒๙ บาทต่อ
ตันอ้อย (เขตคํานวณราคาอ้อยท่ี ๘ โรงงานหยุดประกอบการช่ัวคราว) 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณากําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย
ในเขตคํานวณราคาอ้อยท่ี ๕ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็น รวมท้ังรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ
ราคาอ้อยและนํ้าตาลทรายเพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคต้องรับภาระจากการช่วยเหลือผู้ผลิตนํ้าตาลและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเหมือนท่ีผ่านมา 
และหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอ้อย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้าตาล และเพ่ิมรายได้รวมเฉลี่ยให้เกษตรกรและอุตสาหกรรม
นํ้าตาล รวมท้ังเร่งรัดกําหนดมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะ 
ในเขตท่ี ๕ และควรติดตามผลของประกาศราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิต 
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เป็น ๒ ราคา เพ่ือใช้ประกอบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานนํ้าตาล โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย นอกจากน้ี ควรมีการติดตามกระบวนการผลิตนํ้าตาลภายในประเทศอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามท่ีได้มีการประมาณ
รายได้ ราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายข้ันต้น ตลอดจนเร่งรัดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และปรับ
โครงสร้างต้นทุนราคาอ้อยและนํ้าตาลทรายให้ชาวไร่อ้อยได้รับรายได้ท่ีคุ้มกับต้นทุนการผลิตและเป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย   
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดําเนินการให้มีการนําประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานท่ีใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการไปแล้วเมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
มาประกาศใช้โดยด่วนต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลังปี ๒๕๕๘/๕๙ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
จํานวน ๒ โครงการ โดยใช้แหล่งเงินจากเงินทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรอบวงเงินรวมท้ังสิ้น 
๙,๖๐๐ ล้านบาท และวงเงินชดเชยดอกเบ้ียรวม ๒๖๐.๓๒๕ ล้านบาท ดังน้ี 
                    ๑.๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบนํ้าหยด ปี ๒๕๕๘/๕๙ กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสําปะหลัง ๒๐,๐๐๐ ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. ๔,๖๐๐ 
ล้านบาท รัฐชดเชยดอกเบ้ียอัตราร้อยละ FDR+1 ต่อปี ระยะเวลา ๒๔ เดือน วงเงินชดเชยดอกเบ้ีย ๒๐๔.๗๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ โครงการชะลอการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกมันสําปะหลัง 
๑๐๐,๐๐๐ ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินทุนจาก ธ.ก.ส. ๕,๐๐๐ ล้านบาท รัฐชดเชยดอกเบ้ียอัตรา FDR+1 
ต่อปี ระยะเวลา ๖ เดือน วงเงินชดเชยดอกเบ้ีย ๕๕.๖๒๕ ล้านบาท 
                    โดยเมื่อเกษตรกรได้สางคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ียในส่วนท่ีผู้กู้รับผิดชอบแล้ว ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามภาระท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียในปีงบประมาณถัดไปตามความจําเป็นและเหมาะสม      
ตามข้ันตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาทบทวนวิธีการดําเนินการโครงการสนับสนุน
สินเช่ือเพ่ือรวบรวมและสร้างมูลค่าเพ่ิมมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอีกครั้งหน่ึง และ    
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดําเนิน
โครงการอย่างท่ัวถึง รวมท้ังมีการพิจารณาปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานดังกล่าวเพ่ือให้การบริหารจัดการตลาดมันสําปะหลัง      
ปี ๒๕๕๘/๕๙ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไปยัง      

ส.ป.ก. พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เก่ียวกับร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ ท่ีกําหนดให้การโอนสิทธิในท่ีดินไปยังสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดพิจารณา
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกําหนด น้ัน ควรบัญญัติไว้ให้ชัดเจนในกฎกระทรวงว่าจะใช้
งบประมาณแผ่นดินหรือจากเงินกองทุนเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และหากจะใช้เงินกองทุนเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
จะต้องพิจารณาระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกัน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบการได้มาซ่ึงสิทธิครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก. ของผู้ได้รับสิทธิในท่ีดินให้มีความถูกต้องและ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และระเบียบอ่ืน ๆ รวมท้ังกระบวนการท่ีจะดูแลให้การจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึนถึงมือเกษตรกรหรือทายาทโดยธรรมของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิในท่ีดินอย่างแท้จริง ไปพิจารณาด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ผลไม้เศรษฐกิจหลัก ๗ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย ลิ้นจ่ี และมะม่วง ดําเนินการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์        
๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการผลผลิต (๒) การบริหารจัดการการตลาด (๓) การวิจัยและพัฒนา (๔) พัฒนาองค์กรและ
เกษตรกร และ (๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยแบ่งแผนปฏิบัติการออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี ๑ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐)      
เน้นการจัดตั้งกลุ่มสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพในพ้ืนท่ีการผลติตามเขตความเหมาะสม 
(Zoning) และระยะท่ี ๒ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตในการขยายตลาด   
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒    
ของแต่ละหน่วยงานรวมวงเงินท้ังสิ้น ๗๗๓.๖๐ ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้รับความเห็นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้ลิ้มรสผลไม้ไทยหรือเข้าร่วมการจัดงานเทศกาลผลไม้ไทย หรือจัด
เส้นทางท่องเท่ียวแวะชิมผลไม้ในแหล่งผลิต เป็นต้น การเร่งรัดผลักดันการผลิตตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural 
Practice) ให้เป็นมาตรฐานบังคับ เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของผลไม้ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล การติดตาม
สถานการณ์ผลผลิตผลไม้ในแต่ละปีอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง รวมท้ังวางแผนการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูการเก็บเก่ียวผลไม้ในแต่
ละชนิดและแต่ละพ้ืนท่ี   ให้ชัดเจนและรวดเร็ว การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลไม้ส่งออกของไทยและท่ีนําเข้าในประเทศ
อย่างสม่ําเสมอ การส่งเสริมแนวทางเกษตรอินทรีย์ และเพ่ิมบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษา
ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  การจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติกองทุน

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เก่ียวกับการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ การใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ และการดําเนินงานของกองทุนฯ รวมท้ังการกําหนดแหล่งเงินของกองทุนฯ และการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
นโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ท่ีเห็นควรกําหนดขอบเขตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีความชัดเจนในรายละเอียด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ลดความทับซ้อนในการดําเนินงาน และส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ รวมท้ังให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการในลักษณะ  
ท่ีเป็น Performance-based ท่ีชัดเจน โดยให้มีการรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเป็นประจํา อย่างน้อย  
ปีละ ๑ ครั้ง รวมถึงการประเมินความสําเร็จท้ังในระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของมาตรการสนับสนุน    
ท้ังในระหว่างและหลังจากการดําเนินการท่ีชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมขอรับการจัดสรรงบประมาณตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่โพแทช 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการเหมืองแร่โพแทช ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ     
สรุปได้ ดังน้ี 
                    ๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตประทานบัตรการทําเหมืองแร่โพแทช จํานวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท 
เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคาลิ จํากัด โดยผ่านข้ันตอนท่ี ๑ เป็นข้ันตอนการดําเนินการย่ืนคําขอ
ประทานบัตรในพ้ืนท่ี และข้ันตอนท่ี ๒ เป็นข้ันตอนการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
ยังคงเหลือ ข้ันตอนท่ี ๓ เป็นข้ันตอนการตรวจเปิดการประกอบการ และอยู่ระหว่างการดําเนินการคําขอประทานบัตรทําเหมืองแร่
โพแทช จํานวน ๑ ราย คือ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงอยู่ในข้ันตอนท่ี ๑ 
                    ๑.๒ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพ้ืนท่ีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ และเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ช้ีแจง
ชาวบ้าน โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมหารือพร้อมผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้แทนจากท้ัง ๒ หน่วยงานดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดและข้อกังวล รวมถึงแนวทาง การแก้ไขปัญหา โดยมีเจ้าหน้าท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทําหน้าท่ี
ตอบคําถาม ผลการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และท่ีประชุมเห็นด้วยกับโครงการพร้อมท้ังมีการรับรองรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว 
                    ๑.๓ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   
การพัฒนาเหมืองแร่โพแทช (Strategic Environmental Assessment : SEA) ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ศึกษาในเชิงพ้ืนท่ีครอบคลุม ๔ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ผลการศึกษา 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาเหมืองแร่โพแทชต้องเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 
อีกท้ังโครงการเหมืองแร่โพแทชท้ัง ๓ โครงการได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการอนุญาตให้เปิดการทําเหมืองแร่โพแทช 
ควรจะต้องกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเคร่งครัด 
และให้ความสําคัญในการสนับสนุนการใช้กองทุนสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ให้เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับการดําเนินกิจการและแผนการดําเนินกิจการระยะต่อไปของโครงการ
เหมืองแร่โพแทชเป็นระยะ ท้ังกรณีโครงการท่ีได้รับอนุญาตประทานบัตรแล้ว และอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุญาตประทานบัตร 
รวมท้ังดําเนินการตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการทําเหมืองแร่โพแทชให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบการได้เสนอไว้เป็น
เง่ือนไขแนบท้ายในประทานบัตร และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญ
ในระดับสูงสุดในการให้การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๘๘/๑๒ และมาตรา ๘๘/๑๓ ตามพระราชบัญญัติแร่     
พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์

ต้นแบบในภูมิภาค จํานวน ๔ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน ๔ ฉบับ ตามท่ีกระทรวง 

การคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
                ๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่การนําเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพ่ือการวิจัย พัฒนา 
หรือทดสอบสมรรถนะให้แก่ผู้วิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 
                ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทรถยนต์ต้นแบบเพ่ือการวิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะท่ีได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตจากมูลค่าต้นทุนท้ังหมด 
                ๓. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ยกเว้น
ภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพ่ือการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 
                ๔. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ..) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับรถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์
ต้นแบบท่ีนําเข้ามาเพ่ือวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะท่ีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพสามิต 
  

๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  โครงการสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ระยะท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ระยะท่ี ๒ และงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน ๑๐,๐๑๐ ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังน้ี ให้กระทรวง 
การคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า เพ่ือให้   
การดําเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาพรวมมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาก่อนดําเนินการ ท้ังน้ี การดําเนินโครงการดังกล่าว  
ให้ธนาคารออมสินพิจารณาการอนุมัติสินเช่ือให้กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอย่างรอบคอบและตรง SMEs กลุ่มเป้าหมาย



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

ท่ีต้องการโดยการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําอย่างแท้จริง สําหรับค่าใช้จ่ายและภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึน เห็นควรให้ธนาคาร
ออมสินเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละปีงบประมาณตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป และหากธนาคารออมสินจะขอนําส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ท่ีได้รับชดเชยมาบวกกลับเพ่ือคํานวณโบนัสประจําปีของพนักงานน้ัน เห็นควรให้ธนาคารออมสินเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังทําการประเมินผลการดําเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะท่ี ๑ ควบคู่ไปกับการดําเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะท่ี ๒ และเมื่อดําเนินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะท่ี ๒ เสร็จสิ้นแล้ว ให้กระทรวงการคลัง
ประเมินผลการดําเนินโครงการดังกล่าวและเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) 
 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เร่ิม
ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘และการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และการดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามมติคณะกรรมการเตรียมการฯ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ ดังน้ี 
            ๑. ท่ีประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
                    ๑.๑ การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
                    ๑.๒ การดําเนินงานของคณะทํางานบรอดแบนด์แห่งชาติ 
                    ๑.๓ การดําเนินงานของคณะทํางานศูนย์ข้อมูลในประเทศ 
                    ๑.๔ การจัดทํามาตรฐานกลางรหัสสินค้าและบริการและระบบทะเบียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน 
รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
                    ๑.๕ การผลักดันมาตรการด้าน Cyber security ในระยะเร่งด่วน 
                ๒. ผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ 
                    ๒.๑ ดําเนินการคืนคลื่นความถ่ี 1800 MHz ขนาดความกว้างคลื่นความถ่ี 4.8 MHz ท่ีได้รับคืนจาก บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ให้กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เพ่ือไปประมูลร่วมกับคลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
                    ๒.๒ การเตรียมการด้าน International Gateway อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ในโอกาสต่อไป 
                    ๒.๓ ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดแผนการนําสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงร้อยท่อใต้ดินในกรุงเทพมหานคร
ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามคําสั่งคณะกรรมการเตรียมการฯ ท่ี ๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือเตรียม
ข้อมูลสําหรับการประชุมคณะทํางานฯ ต่อไป 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๙-

๒๕๖๑)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรดั และตดิตามผลการดาํเนินงาน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตรุ่นท่ี ๖ (Internet Protocol version 6 : IPv6) ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
                    ๑.๒ เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ือส่งเสริมและผลักดันบริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของประเทศไทยสู่บริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ 
(IPv6) ให้เป็นผลสําเร็จ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีเว็บไซต์หลัก บริการอีเมล และบริการโดเมนเนม ท่ีรองรับการเข้าถึง
ผ่าน IPv6 อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของบริการท้ังหมดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และประเทศไทยมีอัตราการใช้งาน IPv6 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๒๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักทําหน้าท่ีในการกํากับดูแล 
บริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑) และรับผิดชอบการขอหมายเลข IPv6 จาก Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
                    ๑.๔ มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรมท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม 
เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบูรณาการในภาพรวมและจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก IPv4 เป็น 
IPv6 ความพร้อมของหน่วยงานท้ังด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมท้ังไม่เป็นการสร้างภาระในด้านงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ท่ีเห็นควรเพ่ิมข้อปฏิบัติในการส่งเสริม ผลักดัน และกําหนดให้ภาคเอกชนให้ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก 
IPv4 เป็น IPv6 การตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือกํากับดูแล ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 และติดตามประเมินผล
ตัวช้ีวัดเป็นรายปี รวมท้ังจัดหางบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
การพิจารณาเพ่ิมหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานระดับจังหวัด 
การให้เวลาในการเตรียมการของหน่วยงานมากข้ึนและเพ่ิมกิจกรรมต่อยอดผลจากการประกวดการพัฒนาซอฟแวร์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
IPv6 โดยนําซอฟแวร์ท่ีชนะเลิศมาขยายผลให้มีผู้ใช้งานมากข้ึน การประสานงานร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกําหนดเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 4G ว่าเครื่องลูกข่าย
ต้องได้รับหมายเลข IPv6 ภายในปีแรก การจัดทํารายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติของแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด 
และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ให้ชัดเจน การจัดให้มีศูนย์กลางทดลองการเช่ือมต่อ
ระหว่างโครงข่าย IPv6 การเร่งจัดทําหลักสูตรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ IPv6 แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ให้บริการ ICT ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรกลางในการดูแล สนับสนุน ให้คําปรึกษา และช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment 

Master Plan)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละโครงการเร่งดําเนินการตามแผน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

ยุทธศาสตร์ พร้อมท้ังให้แต่ละโครงการดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในแต่ละโครงการโดยตรง และดําเนินการแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย 
                    ๑.๒ เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน เพ่ือผลักดันการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ กรอบเวลา และตัวช้ีวัดท่ีกําหนด รวมท้ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (Working Committee)    
เป็นคณะทํางานย่อยท่ีรับผิดชอบแต่ละโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
                    ๑.๓ ให้กําหนดแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ        
ในระยะต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ท่ีแสดงให้เห็นภาพรวมของการดําเนินการและเพ่ือประโยชน์ในการขยายระบบในอนาคต การให้ความสําคัญ
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศจะต้องคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นสําคัญเพ่ือให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการใช้ระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์และราชการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment เพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดแนวทางและนโยบายเพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ให้ประสบผลสําเร็จ ตลอดจนให้มีอํานาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (Working Committee) เป็นคณะทํางานย่อยในแต่ละ 
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังความเห็นและข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ให้คํานึงถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนท่ัวไปท่ีมีความคุ้นเคยกับการซ้ือสินค้าและบริการในร้านค้าท่ียังไม่มีระบบการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรจะบูรณาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลในบัตรประชาชนกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํา
ฐานข้อมูลภาครัฐ โดยเริ่มจัดทําฐานข้อมูลท่ียังไม่มีด้วย เช่น รายได้ของผู้ประกอบอาชีพค้าขายท่ีมีรายได้ไม่แน่นอนและยังไม่ได้อยู่
ในระบบการเสียภาษี เป็นต้น และในการจัดเก็บข้อมูลบุคคลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องคํานึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมท้ังข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. เห็นชอบให้เพ่ิมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘     
เร่ือง  ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
วงเงิน ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สําหรับข้ันตอนและแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการฯ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดย
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ไปดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
โดยให้ก่อหน้ีผูกพันได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ รวมท้ังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สํานักงาน กสทช.) เน่ืองจากสํานักงาน กสทช. ได้มีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) 
อยู่แล้ว และจัดทํารายละเอียดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นควรให้สํานักงบประมาณพิจารณาค่าใช้จ่ายในรายละเอียดก่อนการดําเนินงาน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     
ท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ไปดําเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วงเงิน ๓,๗๕๕,๖๔๓,๒๐๐ บาท โดยให้ก่อหน้ีผูกพันได้จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
และรายการค่าใช้จ่ายท่ีดําเนินการเองให้เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

                ๓. กรณีการดําเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันและภาระท่ีเกิดข้ึนจากการจัดหาทรัพย์สินท่ีได้จาก
การดําเนินงานโครงการของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๐๙.๗/ว ๓๕๕ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS โดย   
ส่วนราชการผู้เบิกแทนเป็นผู้จัดซ้ือจัดจ้าง และถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมท้ังทรัพย์สินท่ีได้เป็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เว้นแต่กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 
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 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 

 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย–ฮ่องกง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบในหลักการของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ฮ่องกง และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของไทย
และฮ่องกง มีสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศฉบับใหม่ และเพ่ิมเติมสิทธิการรับขนการจราจร
เสรีภาพท่ี ๕ 
                ๒. มอบให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคําตามความเหมาะสมท่ีไม่กระทบกับสาระสําคัญ 
     
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint  Trade  Committee) ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee) ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๕ 
ระหว่างวันท่ี ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ และมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ
ตามผลการประชุมดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
             ๑. ประเด็นท่ีเห็นชอบร่วมกันท่ีจะส่งเสริมและผลักดันการเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรี  
ท้ังสองฝ่ายประกาศการตั้งเป้าหมายการค้าในปี ๒๕๖๓ ให้เพ่ิมข้ึนเป็นสามเท่าของมูลค่าปัจจุบันในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกัน
อย่างไม่เป็นทางการ ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๒ 
                ๒. ประเด็นท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการร่วมกันต่อไป ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเช่ือมโยง ความร่วมมือในการอํานวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว และความร่วมมือ  
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                ๓. ประเด็นท่ีจะมีการพิจารณาต่อไปเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เมืองหน้าด่านไทยและกัมพูชา 
                ๔. ประเด็นปัญหาท่ีกัมพูชาหยิบยก ได้แก่ การนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการนําผ่านสินค้าเกษตร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การลงนามรับรองผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง

ไทย-จีน คร้ังท่ี ๔ (The 4th Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between 
Thailand and China) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสาร Agreed Record of the Forth Meeting of the Joint Committee on Trade, 
Investment and Economic Cooperation between the Government of Thailand and the Government of the People’s 
Republic of China เป็นร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งท่ี ๔ (The 4th Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation between Thailand 
and China) ซ่ึงครอบคลุมทิศทางการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ด้านต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การค้าและการลงทุน  
ในระดับทวิภาคี (๒) ความร่วมมือด้านสาธารณูปโภคและโครงการต่าง ๆ (๓) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ความร่วมมือด้านอวกาศ (๔) ความร่วมมือด้านการตรวจสอบ กักกัน มาตรฐานสุขอนามัยพืชและสัตว์ (๕) ความร่วมมือด้านการเงิน 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
     
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

(๖) ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว (๗) ความร่วมมือด้านพลังงาน (๘) ความร่วมมือด้านอวกาศและเทคโนโลยี (๙) ความร่วมมือ
ระดับท้องถ่ิน และ (๑๐) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารฯ 
                ๒. หากจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้กระทรวงพาณิชย์
ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าว 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเห็นควร
มีการส่งเสริมความร่วมมือในมิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองฝ่าย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ) 

คร้ังท่ี ๔ (The Fourth Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic Cooperation 
between Thailand and China) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ) ครั้งท่ี ๔ (The Fourth Meeting of the Joint Committee on Trade, Investment and Economic 
Cooperation between Thailand and China) เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล โดยมี   
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และมนตรีแห่งรัฐ (เทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรี) (นายหวัง หย่ง) เป็นประธานร่วมการประชุม 
ซ่ึงการประชุมครั้งน้ีเป็นเวทีการหารือระดับสูง เพ่ือกําหนดนโยบายการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน บนพ้ืนฐานของ
ยุทธศาสตร์ของท้ังสองประเทศท่ีลักษณะเก้ือกูลกันและกัน และมอบหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง     
ตามผลการประชุม ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
                ๑. การตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสองฝ่ายเพ่ิมเป็นสองเท่าของมูลค่าการค้าปัจจุบันภายใน ๕ ปี (๑๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี ๒๕๖๓) 
                ๒. การเชิญนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
                ๓. การจัดตั้งหน่วยงานกลาง (focal point) ระหว่างไทยกับจีน 
                ๔. การเพ่ิมการค้าสินค้าเกษตร (ข้าว/ยางพารา/มันสําปะหลัง/สินค้าเกษตรอ่ืน ๆ) 
                ๕. โครงการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และการขยายความร่วมมือด้านระบบรางขนส่งไปพร้อมกับการพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
                ๖. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือด้านอวกาศ 
                ๗. ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและมาตรฐานการตรวจสอบ 
                ๘. ความร่วมมือด้านการเงิน 
                ๙. ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว 
                ๑๐. ความร่วมมือด้านพลังงาน 
                ๑๑. ความร่วมมือในระดับท้องถ่ิน 
                ๑๒. ความร่วมมือด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี ๒๗ และการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒๓ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง

กับการค้าและการลงทุน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๗ (APEC Ministerial Meeting: AMM) และการประชุม

ผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๓ (APEC Economic Leader’s Meeting: AELM) ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุน ภายใต้หัวข้อ “การสร้างเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียม 
การสร้างโลกท่ีดีข้ึน (Building Inclusive Economies, Building a Better World)” โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบผลการดําเนินงาน
ของเอเปค ปี ๒๕๕๘ ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก มีสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องการก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
และการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และหารือทวิภาคีกับ ๗ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฮ่องกง ชิลี รัสเซีย 
และเปรู และมอบหมายส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 

          ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง การขอขยายเวลาพํานักและขยายพ้ืนท่ีการเดินทาง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. รับทราบการขยายเวลาพํานัก ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบุคคลสัญชาติเมียนมา 
เป็น ๓ คืน ๔ วัน และสามารถเดินทางเข้ามาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเป็นการผ่อนคลายข้อจํากัดด้านการค้า
และการท่องเท่ียว และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดําเนินการจัดตั้งกลไกควบคุมดูแลผลกระทบด้านความมั่นคง 
ตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 

                  ๒. ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรยึดการรับรองผล 
Joint Detail Survey เป็นหลักปฏิบัติในการยกระดับจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับเมียนมาให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซ่ึงรวมถึงจุดผ่านแดน
ด่านสิงขร-มอต่อง และการพิจารณาอนุญาต/ขยายเวลา และพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรผ่านแดน/บัตรผ่านแดนช่ัวคราวสําหรับจุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขรต้องพิจารณาควบคู่ไปกับภาพรวมของความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย-เมียนมาด้วย นอกจากน้ี การดําเนินการ
ขยายระยะเวลาและพ้ืนท่ีเดินทางดังกล่าวควรคํานึงถึงผลกระทบด้านความมั่นคงท่ีอาจเกิดข้ึนด้วย และควรให้ความสําคัญกับกลไก
ระบบการตรวจสอบติดตามการเข้าออกของบุคคลข้ามแดนให้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาต รวมท้ังการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าสู่เขตช้ันใน
ให้มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กบพ.) เพ่ือกําหนด
แนวทางการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับโครงสร้างของ  
ร่างระเบียบฯ ควรประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการนโยบาย และ (๒) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และปรับแก้ไขช่ือย่อของสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมิให้ซํ้าซ้อนกับหน่วยงานท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังให้รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
สํานักงบประมาณ เก่ียวกับการเพ่ิมเติม “ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นกรรมการในข้อ ๖ (๔) ของร่าง
ระเบียบฯ การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีท้ังในแง่ของเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการให้สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
นอกจากน้ี การกําหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจเสนอ กบพ. พิจารณาปรับแผนงานหรือโครงการ รวมถึงปรับวงเงินรายจ่ายสําหรับ
แผนงานหรือโครงการท่ีได้รับมอบหมาย และในกรณีท่ีมีความจําเป็น กบพ. อาจพิจารณาให้มีการโอนความรับผิดชอบในแผนงาน
หรือโครงการจากหน่วยงานของรัฐหน่ึงไปเป็นของหน่วยงานของรัฐอ่ืน จะต้องไม่ขัดกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ ท้ังน้ี การดําเนินงานด้านงบประมาณตาม
ร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีควรจะจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และ
ภารกิจพ้ืนท่ีของหน่วยงาน ซ่ึงจะทําให้มีความครอบคลุมครบถ้วนในภารกิจและมีความชัดเจนในการดําเนินการ เพ่ือมิให้มีปัญหา  
ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมพิจารณา
กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารท้ัง ๒ คณะ ให้เป็นไปตามความเห็น
ของคณะรัฐมนตรี แล้วส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ดําเนินการต่อไป ท้ังน้ี ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
และความเช่ือมโยงกับคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปัจจุบัน และหากประสงค์จะให้มีกลไกคณะกรรมการ
เพ่ิมข้ึน ให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินการเพ่ือมิให้เกิดความซํ้าซ้อน เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเห็นควรประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรในการขับเคลื่อนการดําเนินการท่ีสําคัญ เช่น บุคลากรและงบประมาณ 
การกําหนดแผนและตัวช้ีวัดการดําเนินการท่ีชัดเจน และการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษข้ึนใหม่จะต้องไม่เป็นเหตุให้ขอเพ่ิมอัตรากําลัง ซ่ึงจะมีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ 
รวมท้ังกําหนดให้สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นส่วนราชการท่ีรับผิดชอบงาน   
ด้านการเสนอแนะนโยบาย จัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาอุตสาหกรรมและแผนงานในภาพรวม 
รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวมของกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบงานดังกล่าว โดย        
ไม่จําเป็นต้องจัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่ ไปพิจารณาด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การเข้าร่วมทุนของญ่ีปุ่นในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทย-
เมียนมา (Myanmar-Thailand Taskforce) เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ี
โครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งท่ี ๒] โดยให้กระทวงการคลัง [สํานักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
(สพพ.)] เข้าร่วมจัดตั้งและร่วมลงทุนในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (Special Purpose Vehicle : SPV) กับ
หน่วยงานของญี่ปุ่นและเมียนมาในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากัน คือ ร้อยละ ๓๓.๓๓ ภายใต้วงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวนไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท สําหรับการเพ่ิมทุนใน SPV ขอให้พิจารณาใช้เงินรายได้ของ SPV ท่ีได้รับจาก



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 

 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei special Economic Zone Management Committee : DSEZMC) 
เป็นลําดับแรกก่อน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. เห็นชอบร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ฉบับท่ี ๒ (Shareholders 
Agreement II Relating to Dawei SEZ Development Company Limited) มีสาระสําคัญโดยสรุปคือ ให้ธนาคารเพ่ือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) สพพ. และ Foreign Economic Relations 
Department (FERD) ของเมียนมา ร่วมถือหุ้นใน SPV ในสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเทียมกันคือ ร้อยละ ๓๓.๓๓ และมีจํานวนกรรมการ 
บริหารบริษัท (Board of Directors) ฝ่ายละ ๓ คน รวมท้ังสิ้น ๙ คน และกําหนดให้จัดตั้งบริษัทลูก (Subsidiary) หรือสาขา (Branch) 
ของ SPV ในเมียนมา เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนโครงการทวายระยะสมบูรณ์ 
                ๓. เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. ร่วมลงนามในร่างสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นฯ ฉบับท่ี ๒ 
                ๔. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสัญญาฯ ฉบับท่ี ๒ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทยและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. ดําเนินการได้โดยนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการแก้ไขดังกล่าวด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสํานักงบประมาณ เก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ และระยะเวลาของสัญญา รวมท้ังการกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงานและเงินทุนของ SPV ให้เหมาะสมกับบทบาทการเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ DSEZMC และการเป็นหน่วยงานบริหาร
จัดการโครงการทวาย สําหรับการเพ่ิมทุนใน SPV ให้พิจารณาใช้เงินรายได้ของ SPV ท่ีได้รับจาก DSEZMC เป็นลําดับแรกก่อน    
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 



 

 

 นโยบายที่ 
  ๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
      
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
เร่ือง  การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการในนามของรัฐบาลไทยเพ่ือจัดทํา
หนังสือสมัครรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 และพิจารณาร่างความตกลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว
ร่วมกับหน่วยงานไทยท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเจรจาต่อรองกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication 
Union : ITU) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย 
                ๒. สําหรับงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับดําเนินการจัดงาน
ดังกล่าว โดยคํานึงถึงความประหยัด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนจะได้รับ
เป็นสําคัญ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๙ 

 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง 

สมดุลระหว่างการอนุรักษ ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเร่ืองสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามประเด็นเรื่องสําคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังน้ี 
             ๑. ประเด็นเรื่องท่ีเป็นหลักการ 
                    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน จากงบประมาณท้ังสิ้น ๓๑,๙๗๕.๕๔๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 
๒๘,๔๘๗.๖๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙ 
                    ๑.๒ การเจรจาหรือจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 
ครั้งท่ี ๒๖ และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การจัดทําแผนงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การเข้าเป็นภาคีองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ 
และการจัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรนํ้าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงนํ้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
                    ๑.๓ การจัดทําโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างเคร่งครัด การประกาศเชิญชวนผู้ท่ีสนใจได้ทราบล่วงหน้าในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องและดําเนินการอย่างโปร่งใส การจัดทํามาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แจ้งเวียนข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
                    ๑.๔ การเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการเสนอกฎหมาย รวมจํานวน ๒๐ ฉบับ ประกอบด้วย 
ร่างพระราชบัญญัติ ๑๘ ฉบับ และร่างพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการท้ัง ๓ ประการ คือ (๑) ต้องเป็นการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคท่ีแท้จริงของการบังคับใช้กฎหมาย (๒) พึงระวังการแก้ไขกฎหมายท่ีเป็นการเพ่ิมอํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
หรือเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ (๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลด้วย
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
                    ๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้แจ้งรัฐวิสาหกิจในสังกัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะช่วยพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
โดยเคร่งครัด 
                ๒. เรื่อง/โครงการท่ีสําคัญเร่งด่วน 
                    ๒.๑ การปรับโครงสร้างและการบริหารจัดการด้านพลังงาน ได้จัดทําบันทึกความตกลง (MOU) ร่วมกับกระทรวง
พลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การนําร่องการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็น
เช้ือเพลิงขยะ [Refuse Derived Fuel (RDF)] และต่อยอดสู่การผลิตพลังงานทดแทน 
                    ๒.๒ การบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมของประเทศ กรมทรัพยากรนํ้าได้ดําเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า
เพ่ือแก้ปัญหาการตื้นเขินและเสื่อมสภาพของแหล่งนํ้าพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าให้คืนสู่ความสมบูรณ์บรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าและปัญหา
นํ้าท่วม 
                    ๒.๓ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)      
การดําเนินการกําหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการดําเนินการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวเป็นอํานาจ
หน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

                    ๒.๔ การจัดหาท่ีดินทํากินให้แก่เกษตรกร ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ และกลไกอ่ืน ๆ 
เพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีแก่ผู้ไร้ท่ีทํากินเข้าใช้ประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดําเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานตามประเภท
ท่ีดินของรัฐภายใต้การกํากับของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ การกําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายการดําเนินงาน การส่งข้อมูลพ้ืนท่ี
เป้าหมายท่ีจะนําไปจัดเป็นท่ีดินทํากินให้ชุมชน การจัดทําข้อมูลการสํารวจพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด การเตรียมพ้ืนท่ีดําเนินการจัดท่ีดินทํากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบ “หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” 
                 ๒.๕ การจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย องค์การจัดการนํ้าเสียได้ดําเนินการโครงการบริหารจัดการระบบบําบัด
นํ้าเสีย โดยสามารถบําบัดนํ้าได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะ และกรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
                    ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม ได้ดําเนินงานร่วมกับศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้บริการประชาชนเก่ียวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และประสานส่งให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขตามอํานาจหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
                    ๒.๗ การรวบรวมกฎหมายระเบียบท่ีล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วนและจัดลําดับความสําคัญของร่างกฎหมาย ดําเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย รวมจํานวน ๒๐ ฉบับ ประกอบด้วย
ร่างพระราชบัญญัติ ๑๘ ฉบับ และร่างพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ โดยมีร่างกฎหมายท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และประกาศใช้เป็นกฎหมาย จํานวน ๕ ฉบับ 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ข้อเสนอร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังกับองค์การ

ระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับองค์การระหว่างประเทศ 
เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) มีสาระสําคัญเป็นการมุ่งเน้นเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการทํากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีมีร่วมกันด้านการอนุรักษ์และการจัดการพ้ืนท่ีทางทะเลชายฝั่งอย่างย่ังยืน 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

       ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนดแนวทางและมาตรการคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งกับ IUCN ควรมีการประสานการดําเนินงานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จํานวน ๓ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ดังน้ี 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการย่ืนคําขอจดทะเบียน และการออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขว่าด้วยการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการย่ืนคําขอ การออกใบสําคัญ และการเพิกถอนใบสําคัญรับรองการจัดการ
ป่าไม้อย่างย่ังยืน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้สถานท่ีเพ่ือทําการแปรรูปไม้    
ท่ีได้มาจากการทําสวนป่า พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอใบอนุญาตและการอนุญาต
ให้ใช้สถานท่ีเพ่ือทําการแปรรูปไม้ท่ีมาจากการทําสวนป่า 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก่ียวกับร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ว่าด้วยการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน พ.ศ. .... ควรกําหนดคํานิยามของคําว่า “หน่วยงานรับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน” 
ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรทําการศึกษารูปแบบหรือเง่ือนไขความเหมาะสมท่ีจะให้สถาบันหรือองค์กรอ่ืน ๆ  สามารถออกใบสําคัญ
รับรองการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินการตามกฎหมายและทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
ไปพิจารณาด้วย 

 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๒  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒ ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
             ๑. สถานการณ์นํ้า ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ท้ังประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรนํ้า
รวม ๔๐,๙๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของปริมาตรนํ้ากักเก็บท้ังหมด เป็นนํ้าใช้การได้ ๑๗,๔๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของปริมาตรนํ้าใช้การท้ังหมด                    
                ๒. การจัดสรรนํ้า ช่วงวันท่ี ๑-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีผลการระบายนํ้ารวม ๒๗๘.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร       
ต่ํากว่าแผน ๒๘.๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร  
                ๓. การบริหารจัดการนํ้าและอาคารชลประทานในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ มีการใช้นํ้าของ
สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรซ่ึงไม่ได้กําหนดไว้ในแผน 
                ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปลูกข้าวนาปี 
ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ ปลูกข้าวนาปีต่อเน่ือง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
จํานวน ๐.๘๑ ล้านไร่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. รับทราบสถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๓ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
                     ๑.๑ สถานการณ์นํ้า ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ท่ัวประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง 
มีปริมาตรนํ้ารวม ๔๐,๘๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของปริมาตรนํ้ากักเก็บท้ังหมด เป็นนํ้าใช้การได้ ๑๗,๓๒๙      
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของปริมาตรนํ้าใช้การท้ังหมด 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

                     ๑.๒ การจัดสรรนํ้า ช่วงวันท่ี ๑-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อ่างเก็บนํ้าใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ ใช้นํ้า    
ไปแล้ว ๔๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔ ของแผนการจัดสรรนํ้า ส่วนในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา (เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์     
เข่ือนแควน้อยบํารุงแดน เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลอง) ใช้นํ้าไปแล้ว ๔๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
ของแผนการจัดสรรนํ้า 
                     ๑.๓ การบริหารจัดการนํ้าและอาคารชลประทานในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันท่ี 
๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กําหนดแผนการระบายนํ้าจากเข่ือน จํานวน ๖ เข่ือน ได้แก่ เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแควน้อย
บํารุงแดน เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เข่ือนนเรศวร และเข่ือนเจ้าพระยา 
                     ๑.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปลูกข้าว
นาปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จํานวน ๕.๓๗ ล้านไร่ เสียหาย จํานวน ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเก่ียว จํานวน 
๑.๐๑ ล้านไร่ ปลูกข้าวนาปีต่อเน่ือง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จํานวน ๐.๑๒ ล้านไร่ รอเก็บเก่ียว จํานวน 
๑.๖๓ ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จํานวน ๑.๐๕ ล้านไร่ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอรายงานสถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้า
ในช่วงฤดูแล้งให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจกับประชาชน เช่น ปริมาณนํ้าในเข่ือนท้ัง ๔ เข่ือนหลัก ปริมาณนํ้า
ไหลเข้าเข่ือน การระบายนํ้าเพ่ือกิจการต่าง ๆ ปริมาณนํ้าสะสม นํ้าต้นทุนจากแหล่งต่าง ๆ การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือผลิตนํ้าประปา
หรือเพ่ือใช้ในการเกษตรในระดับพ้ืนท่ี เป็นต้น 
                ๓. ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ ท้ังในส่วนปริมาณนํ้าและการปล่อยนํ้าท่ีกักเก็บในเข่ือน 
นํ้าท่า นํ้าฝน น้ัน ให้หน่วยงานข้างต้นเร่งรัดดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้าท่ีระบุเก่ียวกับแนวทางและปริมาณการจัดการนํ้า
หรือการใช้นํ้าเพ่ือกิจการต่าง ๆ เช่น การผลิตนํ้าประปา การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ การทําการเกษตรกรรมให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วและพิจารณาจัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้าในระยะยาวด้วย 
                ๔. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เห็นชอบการลดปริมาณการปล่อยนํ้าจาก ๔ เข่ือนหลักในลุ่มนํ้า 
เจ้าพระยา ลงเหลือประมาณ ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างต่อเน่ือง 
หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยนํ้าจากเข่ือนสําหรับการทําการเกษตรอย่างมีนัยสําคัญ ให้ดําเนินการให้เป็นไป
ตามข้ันตอนท่ีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกําหนด และแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าแต่เน่ิน ๆ ด้วย น้ัน ในการระบายนํ้าจาก
เข่ือนหลักในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดด้วย  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๔ ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
            ๑. สถานการณ์นํ้า ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ท้ังประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง มีปริมาตรนํ้า
รวม ๔๐,๖๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของปริมาตรนํ้ากักเก็บท้ังหมด เป็นนํ้าใช้การได้ ๑๗,๑๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของปริมาตรนํ้าใช้การท้ังหมด 
                ๒. การจัดสรรนํ้า ช่วงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน-๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง   
ท้ังประเทศ ใช้นํ้าไปแล้ว ๕๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕ ของแผนการจัดสรรนํ้า ส่วนในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา (เข่ือนภูมิพล 
เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแควน้อยบํารุงแดน เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลอง) ใช้นํ้าไปแล้ว ๔๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร    
คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของแผนการจัดสรรนํ้า 
                ๓. การบริหารจัดการนํ้าและอาคารชลประทานในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันท่ี ๑-๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดแผนการระบายนํ้าจากเข่ือน จํานวน ๖ เข่ือน ได้แก่ เข่ือนภูมิพล  เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแควน้อยบํารุงแดน 
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เข่ือนนเรศวร และเข่ือนเจ้าพระยา  



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

                ๔. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปลูกข้าวนาปี          
ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จํานวน ๕.๕๐ ล้านไร่ เสียหาย จํานวน ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเก่ียว จํานวน ๐.๘๘ ล้านไร่ 
ปลูกข้าวนาปีต่อเน่ือง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จํานวน ๐.๑๒๘ ล้านไร่ รอเก็บเก่ียว จํานวน ๑.๕๗ ล้านไร่ 
และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จํานวน ๑.๒๑ ล้านไร่ 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คร้ังท่ี ๕ และเร่ือง สถานการณ์น้ําและการบริหาร

จัดการน้ําในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  

             ๑. รับทราบสถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๕ และครั้งท่ี ๖ ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
                     ๑.๑ สถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๕  
                          ๑.๑.๑ สถานการณ์นํ้า ณ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ท้ังประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง มี
ปริมาตรนํ้ารวม ๔๐,๕๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของปริมาตรนํ้ากักเก็บท้ังหมด เป็นนํ้าใช้การได้ ๑๗,๐๘๘    ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของปริมาตรนํ้าใช้การท้ังหมด 
                          ๑.๑.๒ การจัดสรรนํ้า ช่วงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง    
ท้ังประเทศ ใช้นํ้าไปแล้ว ๗๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗ ของแผนการจัดสรรนํ้า ส่วนในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา (เข่ือนภูมิพล 
เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแควน้อยบํารุงแดน เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลอง) ใช้นํ้าไปแล้ว ๕๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร    
คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของแผนการจัดสรรนํ้า 
                          ๑.๑.๓ การบริหารจัดการนํ้าและอาคารชลประทานในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันท่ี 
๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดแผนการระบายนํ้าจากเข่ือน จํานวน ๖ เข่ือน ได้แก่ เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแควน้อยบํารุงแดน 
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เข่ือนนเรศวร และเข่ือนเจ้าพระยา 
                          ๑.๑.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ณ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จํานวน ๕.๖๙ ล้านไร่ เสียหาย จํานวน ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเก่ียว 
จํานวน ๐.๖๙ ล้านไร่ ปลูกข้าวนาปีต่อเน่ือง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จํานวน ๐.๓๕ ล้านไร่ รอเก็บเก่ียว 
จํานวน ๑.๔๐ ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จํานวน ๑.๒๙ ล้านไร่ 
                     ๑.๒ สถานการณ์นํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๖  
                          ๑.๒.๑ สถานการณ์นํ้า ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เช่น อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ท้ังประเทศ จํานวน ๓๓ แห่ง มี
ปริมาตรนํ้ารวม ๔๐,๗๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของปริมาตรนํ้ากักเก็บท้ังหมด เป็นนํ้าใช้การได้ ๑๖,๘๒๓    ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของปริมาตรนํ้าใช้การท้ังหมด 
                          ๑.๒.๒ การจัดสรรนํ้า ช่วงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่างเก็บนํ้าใหญ่และขนาดกลาง   
ท้ังประเทศ ใช้นํ้าไปแล้ว ๘๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘ ของแผนการจัดสรรนํ้า ส่วนในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา (เข่ือนภูมิพล 
เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแควน้อยบํารุงแดน เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ และผันนํ้าจากลุ่มนํ้าแม่กลอง) ใช้นํ้าไปแล้ว ๗๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร    
คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของแผนการจัดสรรนํ้า 
                          ๑.๒.๓ การบริหารจัดการนํ้าและอาคารชลประทานในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ช่วงวันท่ี 
๑๔-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดแผนการระบายนํ้าจากเข่ือน จํานวน ๖ เข่ือน ได้แก่ เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ เข่ือนแควน้อยบํารุงแดน 
เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ เข่ือนนเรศวร และเข่ือนเจ้าพระยา 
                          ๑.๒.๔ สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘    
ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๔๐ ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จํานวน ๕.๙๔ ล้านไร่ เสียหาย จํานวน ๐.๐๒ ล้านไร่ รอเก็บเก่ียว 
จํานวน ๐.๔๔ ล้านไร่ ปลูกข้าวนาปีต่อเน่ือง ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑.๗๕ ล้านไร่ เก็บเก่ียวแล้ว จํานวน ๐.๖๒ ล้านไร่ รอเก็บเก่ียว 
จํานวน ๑.๑๓ ล้านไร่ และปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ จํานวน ๑.๔๙ ล้านไร่ 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน   
ท่ีเก่ียวข้องบูรณาการการทํางานร่วมกันในการบริหารจัดการนํ้าของประเทศท้ังระบบเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการใช้นํ้าในระยะ
ต่อไป โดยเฉพาะในกรณีท่ีพ้ืนท่ีเก็บนํ้าไม่ตรงกับพ้ืนท่ีท่ีต้องการใช้นํ้า ให้พัฒนาในเรื่องระบบท่อส่งนํ้าและระบบการกระจายนํ้า 
ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งกักเก็บนํ้าท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้ ท้ังน้ี ในการดําเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก      
ภาคประชาชนและให้สร้างการรับรู้เรื่องวินัยการใช้นํ้าให้กับประชาชนอย่างต่อเน่ืองด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๑๐ 

 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 

 ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

 มิชอบในภาครัฐ 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามท่ีรัฐบาลได้ดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร     
ท่ัวประเทศไปแล้วหลายมาตรการ น้ัน เพ่ือให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยอย่างท่ัวถึง จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ และกระทรวงมหาดไทย พิจารณากําหนดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายจัดระเบียบสังคมในกรุงเทพมหานคร 
ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําให้แก่ประชาชน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกํากับให้ทุกส่วนราชการ
ในสังกัดพิจารณากําหนดแนวทางการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการท่ีจะดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษให้พิจารณาถึงความจําเป็น เหมาะสม และประโยชน์ของรัฐเป็นสําคัญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน ท้ังน้ี ให้ดําเนินการ   
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิและอ่ืน ๆ 
                    ๒.๑ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการและประเด็นภารกิจสําคัญ
สําหรับส่งต่อรัฐบาลต่อไปตามกรอบระยะเวลา (Roadmap) การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ซ่ึงแบ่งเป็น 
๔ ระยะ โดยให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือรวบรวมนําเสนอนายกรัฐมนตรี
ต่อไป น้ัน ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
                    ๒.๒ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ 
เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม เป็นต้น เร่งรดัการดําเนินการในแต่ละข้ันตอนให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นการสนับสนุนสินค้าท่ีมีศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ และให้รายงานผลการออกใบอนุญาตฯ และผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๑ เดือน น้ัน ให้ทุกหน่วยงาน 
ท่ีมีหน้าท่ีออกใบอนุญาต ตรวจสอบ หรือรับรองมาตรฐานสินค้าตา่ง ๆ ดําเนินการตามกรอบเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ท้ังน้ี    
หากเรื่องใดท่ีมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการซ่ึงต้องแก้ไขท้ังระบบให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ น้ี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจในกํากับกระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจในกํากับกระทรวงคมนาคม
ปรับปรุงแนวทางและแผนงานการดําเนินโครงการพัฒนาระบบราง โดยเฉพาะโครงการท่ียังอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติ   
เริ่มโครงการ โดยดําเนินการ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

                          ๑.๑.๑ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดประเภทช้ินส่วนหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและขนส่งท่ีภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีศักยภาพในการผลิต และกําหนดให้มีการใช้ช้ินส่วนหรือ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในโครงการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศและจูงใจให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรม
ของภาคการผลิตท่ีเก่ียวข้อง 
                          ๑.๑.๒ ให้มีการพิจารณาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท้ังระบบเพ่ือปรับปรุงโครงการลงทุนให้อยู่ในระดับ  
ท่ีเหมาะสมและมีความคุ้มค่าสูงสุด โดยเฉพาะการร่วมใช้โครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสาย เช่น อาคารซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า 
(Maintenance Depot) เป็นต้น 
                          ๑.๑.๓ ให้จัดทําแผนผังการเช่ือมโยงการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและการเช่ือมโยงกับปริมณฑลเพ่ือนําไปใช้กับแผนหลักในการพัฒนาระบบการขนส่ง ท้ังน้ี ให้คํานึงถึงความต่อเน่ือง
ของระบบการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ราคาการให้บริการท่ีเหมาะสม และการขยายตัวของเมืองด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดดําเนินการศึกษาแนวทางและมาตรการในการลดภาระหน้ีสินครัวเรือนและหน้ี
นอกระบบท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปัจจุบันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการใช้บัตรเครดิต 
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และรายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจัดทําแผนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ทางการแพทย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรเพ่ือกลับไปทํางานในภูมิลําเนา เช่น การผลิตครูรุ่นใหม่หรือครูตัวอย่าง
ในทุกอําเภอ การผลิตแพทย์และพยาบาลในสาขาท่ีขาดแคลนในโรงพยาบาลระดับชุมชน เป็นต้น ท้ังน้ี อาจกําหนดเป้าหมายว่า 
ภายในปี ๒๕๖๑ จะมีบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอในทุกพ้ืนท่ี 
                ๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านกํากับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้เคร่งครัด  
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการนําผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการประมง ซ่ึงเก่ียวข้อง   
กับการป้องกัน ยับย้ัง และขจัด  การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย
ในสังคม ท้ังน้ี ให้ระมัดระวังการบังคับใช้กฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้วย 
                ๔. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ  
                    ๔.๑ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่านท่ีได้รับมอบหมายให้กํากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคจัดทําแผนการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมและจัดทําเป็นแผนการลงพ้ืนท่ีในภาพรวม เพ่ือให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนประชาชน ดูนวัตกรรม และหารือกับภาคเอกชนในพ้ืนท่ีด้วย ท้ังน้ี ให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งแผนดังกล่าวให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                    ๔.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เร่งรัดการนําเสนอเรื่องกองทุนชุมชนเมืองให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า เพ่ือมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน 
                    ๔.๓ ให้รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการของส่วนราชการต่าง ๆ กํากับให้ส่วนราชการวางแผน     
ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอเรื่องเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
อย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๔.๔ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) เก่ียวกับการแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาล ระหว่าง
วันท่ี ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ น้ัน ในการแถลงผลงานในแต่ละเรื่องให้แถลงถึงสภาพปัญหาในอดีต การดําเนินการท่ีผ่านมาของ
รัฐบาล และเป้าหมายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี จะต้องมีความชัดเจนและกระชับเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจได้โดยง่าย 
                    ๔.๕ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เก่ียวกับ
การเร่งรัดการปรับปรุงด่านตรวจคนเข้าเมืองให้มีอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานและมีความทันสมัย โดยสามารถเช่ือมโยงกับด่านตรวจคน    
เข้าเมืองของต่างประเทศได้ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ [เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV 
และเทคโนโลยีอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)] น้ัน ให้สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง) ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเร็ว และรายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนมกราคม 
๒๕๕๙ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
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                    ๔.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เก่ียวกับให้ส่วนราชการท่ีมีพ้ืนท่ีสาธารณะปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถสาธารณะในกรุงเทพมหานคร       
ให้มีมากข้ึน โดยหารือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาให้มีพ้ืนท่ี
จอดรถสาธารณะในแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการลดปัญหาการจราจร โดยอาจจะพิจารณาดําเนินการตามแนวทาง 
“จอดแล้วเดิน” เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดถนนคนเดินอีกทางหน่ึงด้วย และรายงานความก้าวหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
                    ๔.๗ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
อ่ืน ๆ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอิสระให้มีความเหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผิดชอบและคุ้มค่ากับงบประมาณ    
ในการดําเนินการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                    ๔.๘ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ข้ันพ้ืนฐานเฉพาะตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันสําหรับกลุ่มประชาชนท่ัวไป ภาษาอังกฤษ
ข้ันพ้ืนฐานสําหรับผู้ประกอบการในการทําธุรกิจ ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานสําหรับข้าราชการในการดําเนินงานภาคราชการ ภาษาอังกฤษ
ข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชนหรือผู้ใช้แรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น ภาคการท่องเท่ียว ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาดําเนินการ 
                    ๑.๑ ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือยกร่างกฎหมายข้ึนใหม่ ให้โครงสร้างของกฎหมายประกอบด้วย
มาตรการในเชิงป้องกัน เชิงป้องปราม และบทลงโทษ ท้ังน้ี ให้เร่งปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน กฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงยุติธรรมประสานกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมพิจารณาดําเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีให้
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาให้การดําเนินงานขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมมีความเช่ือมโยงกัน โดยมีเป้าหมาย
ในการพิจารณาคดีท่ีรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมท้ังให้จัดทําข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปตํารวจ ท้ังน้ี ให้พิจารณาดําเนินการ
ให้การพิจารณาคดีสิ้นสุดโดยไม่ต้องนําเข้ามาพิจารณาในส่วนกลาง เพ่ือให้เป็นการลดภาระการพิจารณาและลดความแออัดของสถานท่ี
คุมขังในส่วนกลาง 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงยุติธรรมประสานหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมเร่งรัดพิจารณาคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ก่อนวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่ีให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกับ   
การดําเนินคดีต่าง ๆ ให้แยกเป็นคดีท่ีจับกุมได้ก่อนวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และหลังวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้เร่ง
ดําเนินคดีท่ีจับกุมได้ก่อนวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก่อน 
                    ๑.๔ ให้พิจารณาแนวทางการดําเนินการตามกฎหมายท่ีรองรับกรณีการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษตามแนวเขตชายแดน 
เพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง และการท่องเท่ียว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
                    ๒.๑ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐร่วมกับสํานักงบประมาณดําเนินการ
ติดตามและสุ่มตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ตามโครงการสําคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวกับ
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย และโครงการท่ีมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ   
พบข้อทุจริตหรือมีการร้องเรียนให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วและดําเนินการตามข้ันตอนของทางราชการต่อไป 
                    ๒.๒ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวง 
มหาดไทยเร่งรัดการดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณากําหนดรูปแบบมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
อิสระให้มีความเหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผิดชอบและคุ้มค่ากับงบประมาณในการดําเนินการ น้ัน ให้กระทรวงมหาดไทยรายงาน   
ผลการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเร็ว ท้ังน้ี กรณีการปรับแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้
หน่วยงานภาครัฐคํานึงถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าของงบประมาณในการดําเนินการด้วย 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวง
คมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเก่ียวกับรถประจําทางขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ท้ังน้ี ให้นําเสนอ
ผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน น้ัน ให้หน่วยงานข้างต้นร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว 
รวมท้ังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้รถสามล้อเครื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก) สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งสํารวจความต้องการใช้ยางพาราในการปูพ้ืนสนามฟุตซอลของสถานศึกษา    
ท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราให้แพร่หลาย เช่น สนับสนุนมาตรการทางภาษีและเงินทุนให้
ผู้ประกอบการท่ีผลิตยางพาราแปรรูปท่ีมีความต้องการขยายเครื่องจักรท่ีใช้แปรรูปยางพารา ท้ังน้ี ให้ดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในปี ๒๕๕๙ 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเพ่ิมปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล
ในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องเก่ียวข้าว เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รถโดยสารต่าง ๆ ในปี ๒๕๕๙ โดยอาจพิจารณากําหนด
มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว 
                ๒. ด้านการต่างประเทศ ให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนการดําเนินการในประเด็นท่ีได้รับมอบหมายตามความตกลง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีไทยได้มีการลงนามไปแล้ว โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มประเทศเป้าหมายท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญ
(ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ในช่วงเวลาท่ีเหลือของการบริหารราชการแผ่นดิน 
(ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) และช่วงเวลา/เรื่องท่ีต้องส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไปดําเนินการ ท้ังน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวม 
เสนอนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ 
                    ๓.๑ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการและประเด็นภารกิจสําคัญสําหรับส่งต่อรัฐบาลต่อไปตามกรอบระยะเวลา (Roadmap) 
การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล น้ัน ให้ทุกส่วนราชการดําเนินการเพ่ิมเติมโดยจัดทําเป็นเอกสารสรุป
แผนปฏิบัติการในช่วงท่ีเหลือของการบริหารราชการแผ่นดิน (ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) ในรูปแบบท่ีกระชับและเข้าใจง่ายภายใน 
๑ หน้ากระดาษ และส่งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
                    ๓.๒ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เร่งรัด   
ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทําฐานข้อมูลของประชาชนแต่ละกลุ่มเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการดูแลความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเช่ือมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ซ่ึงท่ีผ่านมา   
ได้มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างส่วนราชการไปบางส่วนแล้ว น้ัน ในระยะต่อไปให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้ความสําคัญในการนําฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น 
การบริหารจัดการนํ้า การช่วยเหลือภาคการเกษตร การส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ท้ังน้ี ให้ดําเนินการ     
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
                    ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น ทางลาดเพ่ือข้ึน- ลง
อาคาร และให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การออกแบบอาคารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
คนพิการและผู้สูงอายุ โดยกําหนดให้เป็นเง่ือนไขในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ท้ังน้ี ให้เร่งดําเนินการให้มีผลบังคับใช้ภายใน     
ปี ๒๕๖๐ 
                    ๓.๔ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) อนุมัติให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่      
๑๐๐ คนข้ึนไปรับคนพิการท่ีสามารถทํางานได้เข้าทํางานในอัตราท่ีเหมาะสม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณากําหนดเป้าหมาย



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

การรับคนพิการเข้าทํางานในแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการขอความร่วมมือจากสถานประกอบการของ
ภาคเอกชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
                    ๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการจัดทําทะเบียนรายช่ือผู้ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ 
พร้อมท้ังให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยอาจสนับสนุนทุนสําหรับขยายกิจการหรือสนับสนุนมาตรการทางภาษีต่อไป 
                    ๓.๖ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวข้องจัดทําหนังสือประมวลพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ       
เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนน้อมนําเป็นแนวทางปฏิบัติในการดํารงชีวิตต่อไป และให้กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ
ต่อไปด้วย 
                    ๓.๗ ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินการขุดลอกคูคลองท่ัวประเทศ โดยเฉพาะ
การกําจัดวัชพืชในแหล่งนํ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตาม

และเร่งรัดการดําเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ    
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน    
ถือปฏิบัติเก่ียวกับ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดําเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ   
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดังน้ี 
                ๑. การแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีผ่านกลไก “ประชารัฐ” ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ         
ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการบนหลักการการทํางานเชิงรุก โดยให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับในสังกัดเข้าใจ
ปัญหาท่ีแท้จริงและลงพ้ืนท่ีเป็นระยะเพ่ือทําความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการดําเนินการของรัฐเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและการบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังต้องติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าในการทํางานเป็นระยะ เช่น การแก้ไข
ปัญหาโรงงานขยะท่ีตําบลทุ่งบัว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหา 
                ๒. การบูรณาการการทํางานท้ังในระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ีผ่านกลไก “ประชารัฐ” ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ดําเนินการบนหลักการความมีเอกภาพ โดยการดําเนินการหรือ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะต้องมีการประสานงานเพ่ือหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดให้มีความชัดเจนเพ่ือให้การดําเนินการ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และการบังคับใช้กฎหมายต้องมีการบูรณาการ มิใช่ต่างคนต่างถือกฎหมายของตนเองเป็นหลัก เช่น 
                    ๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การตรวจสอบรถท่ีบรรทุกนํ้าหนักเกิน ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม 
                    ๒.๒ การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปล่อยของเสียสู่ชุมชนและแหล่งนํ้า และการช่วยเหลือประชาชน     
ท่ีได้รับผลกระทบ การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงาน      
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                ๓. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการปรับปรุงการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ โดยประเด็นสําคัญท่ีควรใช้ประกอบการประเมิน เช่น การมี
วิสัยทัศน์ การทํางานเชิงรุก ประสิทธิภาพท้ังงานตามพันธกิจ และการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย ผลการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาท่ีเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชน ผลงานท่ีก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อส่วนรวมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมท้ังความประพฤติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังน้ี ให้นําเสนอนายกรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้สามารถ 
นําไปใช้ประกอบการประเมินผลในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๓/๒๕๕๘ เร่ือง โอนสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและ

อุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง โอนสํานักงานนโยบายและ

บริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ กรมทรัพยากรนํ้า ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เร่ือง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการตํารวจ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ

บุคคลของข้าราชการตํารวจ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการยุติธรรม ตามท่ี
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๕/๒๕๕๘ เร่ือง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกประธานกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
ดังน้ี 
             ๑. ให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งแต่วันท่ีคําสั่งน้ีใช้บังคับ 
                ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมระหว่างบุคคลผู้ได้รับ
ความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าท่ีวุฒิสภา 
ได้แก่ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และ    
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ร่วมกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่ียังคงอยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง ได้แก่     
นายณรงค์ รัฐอมฤต นายปรีชา เลิศกมลมาศ พลตํารวจเอก สถาพร หลาวทอง และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ เพ่ือเลือกกันเองให้คนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วแจ้งผลให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ เพ่ือนําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต่อไปในคราวเดียวกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี ๒๕๕๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏบัิติ

ราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจําปี ๒๕๕๗ โดยมีผลงานในรอบปีสรุปได้ 
ดังน้ี 
                ๑. ให้คําแนะนําปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยตอบข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐ 
                ๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยได้จัดฝึกอบรม
ข้าราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเป็นวิทยากรออกไปเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

ทางปกครองตามท่ีหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ร้องขอท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีไว้ให้คําปรึกษา
ทางโทรศัพท์แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และประชาชนท่ีต้องการปรึกษาปัญหาเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
                ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินกระบวนการใด ๆ ทางปกครอง (โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ี
ระดับปฏิบัติการ) ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าท่ีของตน รวมท้ังการปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
อันเก่ียวกับสิทธิของตน และฐานข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนยังขาดแคลน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามท่ีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการแถลงผลการดําเนินงาน
ของรัฐบาลในโอกาสครบรอบ ๑ ปี ในระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบ    
ในแต่ละด้าน รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้แถลง ดังน้ี 
                    ๑.๑ วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในภาคเช้านายกรัฐมนตรีแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาลในภาพรวม 
จากน้ันจะเป็นการแถลงผลการดําเนินงานด้านความมั่นคง และภาคบ่ายจะเป็นผลการดําเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
                    ๑.๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในภาคเช้าและบ่ายจะเป็นการแถลงผลการดําเนินงานด้านสังคม 
                    ๑.๓ วันศุกร์ท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในภาคเช้าจะเป็นการแถลงผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ และภาคบ่าย
จะเป็นการแถลงผลการดําเนินงานด้านการต่างประเทศ การท่องเท่ียว และวัฒนธรรม จากน้ันนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแถลงสรุป 
                    ท้ังน้ี ภายหลังจากท่ีรองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการดําเนินงานในแต่ละด้านจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม
นอกจากน้ี ในระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะมีการจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานของรัฐบาล ณ บริเวณถนนด้านหน้า
ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนท่ีสนใจได้ชมนิทรรศการดังกล่าวด้วย 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีในกํากับการบริหารราชการกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับการแถลงผลการดําเนินงานในแต่ละด้าน และให้รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงทุกท่านเตรียมความพร้อม
ท้ังในส่วนของข้อมูลผลการดําเนินงานและการแถลงผลงานด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดทําโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ือมอบเป็นของขวัญ
ปีใหม่ให้แก่ประชาชน เช่น การจัดตลาดกลางจําหน่ายสินค้าเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดตลาดเพ่ือจําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคโดยกระทรวงพาณิชย์ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ โดยให้ทุกส่วนราชการ
รวบรวมโครงการท่ีจะดําเนินการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนเสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการเพ่ือ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ให้ทุกส่วนราชการรวบรวมโครงการท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนเสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา น้ัน 
ให้ทุกส่วนราชการส่งโครงการท่ีจะดําเนินการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
วันศุกร์ท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในสัปดาห์หน้าต่อไป 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การจัดกิจกรรม "เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร" เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน  
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” ปี ๒๕๕๙ เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับประชาชน ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี 
              ๑. การจัดเตรียมกําลังเตรียมพร้อม เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีตาม    
แนวชายแดนและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญด้านความมั่นคงของประเทศ 
                ๒. จัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเท่ียว โดยจัดจุดพักรถ จุดบริการ ชุดแพทย์พยาบาล ชุดตรวจ
และซ่อมรถยนต์ ตามถนนสายหลักบริเวณด้านหน้าท่ีตั้งของหน่วยทหาร รวมท้ังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเท่ียว
ทางทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน 
                ๓. การอํานวยความสะดวกจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูกภายในพ้ืนท่ีของหน่วยทหารท่ัวประเทศ     
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการลดค่าครองชีพ 
                ๔. เปิดแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารท่ัวประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการ 
                ๕. ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหน่วยทหารท่ัวประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
                ๑. การลดรายจ่ายในครัวเรือนเกษตรกร ได้แก่ การยกเว้นค่าเช่าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และลดดอกเบ้ียค่าเช่าท่ีดิน
แก่เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน และการปล่อยสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะท่ัวประเทศ 
                ๒. การป้องกันโรคจากสัตว์เลี้ยงสู่ประชาชน โดยบริการตรวจสุขภาพสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขและแมวฟรี 
                ๓. การเปิดสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์เกษตรให้เย่ียมชมฟรี เช่น ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าในการดูแลของกรมประมง     
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรท่ีสูงดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงเชียงราย (ดอยวาวี) จังหวัดเชียงราย 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่ และเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ ดังน้ี 
             ๑. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Thailand Countdown 2016) 
                ๒. กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เมื่อกดเงินข้ามธนาคารหรือต่างพ้ืนท่ี (ฟรีข้ามเขต) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
                ๓. ร่วมมือกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการขยายระยะเวลาให้บริการรถไฟฟ้าถึงเวลา 
๐๒.๐๐ น. 
                ๔. “ย้ิมท่ัวไทย ไปกับ Free-WiFi” 
              ๕. งานเทศกาลท่องเท่ียวไทย ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐-๒๒.๐๐น. ณ สวนลุมพินี 
                ๖. นันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอ ดังน้ี 

 ๑. ถวายแด่พ่อหลวงของปวงประชา ๘๘ พรรษา ธนานุเคราะห์เพ่ือประชาชน 
                ๒. Special Promotion จัดโปรโมช่ันพิเศษระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สําหรับลูกค้าท่ีเป็น
หน้ีการเคหะแห่งชาติ หากประนอมหน้ีในช่วงเวลาดังกล่าวจะลดค่าปรับให้ถึงร้อยละ ๘๐ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

                ๓. บ้านสร้างสุข เพ่ือปวงประชา (บ้านมั่นคง บ้านย่ังยืน บ้านสร้างสุขสําหรับยายตา) 
                ๔. เด็กแข็งแรง เยาวชนเข้มแข็ง ครอบครัวเป็นสุข 
                ๕. สิทธิท่ีเป็นจริงแด่ท่านผู้พิการ Make the Right Real 
                ๖. ย่ังยืนสู่ลูกหลาน เอกสารสิทธ์ิ นิคมสร้างตนเอง 
                ๗. มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว 
                ๘. พม. ตลาดนํ้าใจ วิถีไทยผดุง “โอกาส เกียรติ กําลังใจ คนไทย รักและเก้ือกูลกัน” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน โดยมีของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จํานวน ๕๓ โครงการ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
            ๑. ด้านการขนส่งทางบก จํานวน ๒๖ โครงการ ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก จํานวน ๖ โครงการ กรมทางหลวง 
จํานวน ๘ โครงการ กรมทางหลวงชนบท จํานวน ๗ โครงการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จํานวน ๒ โครงการ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จํานวน ๑ โครงการ และบริษัท ขนส่ง จํากัด จํานวน ๕ โครงการ 
                ๒. ด้านการขนส่งทางราง จํานวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน ๑ โครงการ และ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จํานวน ๑ โครงการ 
                ๓. ด้านการขนส่งทางนํ้า จํานวน ๑๖ โครงการ ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า จํานวน ๑๑ โครงการ และการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย จํานวน ๕ โครงการ 
                ๔. ด้านการขนส่งทางอากาศ จํานวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย บริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ โครงการ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ โครงการ และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จํากัด จํานวน ๒ โครงการ 
                ๕. ด้านนโยบายและแผน จํานวน ๓ โครงการ ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การจัดทําโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อประชาชนท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและผลการดําเนินงานโครงการท่ีกระทรวงมหาดไทยมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่     
แก่ประชาชน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 
             ๑. รวดเร็ว เห็นผล ทันใจ ใช้บริการศูนย์ดํารงธรรม 
                ๒. ท้องถ่ินไทย ใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข 
                ๓. บัตรประชาชนไทย ใช้ได้ทุกบรกิาร ลดข้ันตอนการทํางาน ประหยัดค่าคัดสําเนา 
                ๔. หน้ีนอกระบบไดร้ับการแก้ไข ทุกอําเภอพร้อมใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 
                ๕. OTOP NEXT นวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได ้
                ๖. สํานักงานท่ีดินสร้างสุขท่ัวไทย ลดค่าใช้จ่ายการโอนและจํานอง 
                ๗. ออกโฉนดท่ีดิน เพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินให้ประชาชน 
                ๘. สุขกาย สุขใจ สัญจรปลอดภัย ตลอดปีใหม่ ๒๕๕๙ 
                ๙. แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข 
                ๑๐. สร้างชุมชนเก้ือกูล เพ่ิมพูนนํ้าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี 
                ๑๑. มหาดไทย ห่วงใย ใส่ใจผูสู้งอายุ 
                ๑๒. ประปาสร้างสุข ทุกครัวเรือน 
                ๑๓. เมืองสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ห่วงใยลดโลกร้อน 
                ๑๔. ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สินค้าปลอดภัย สดใสตลอดปี 
                ๑๕. สวนสาธารณะร่มรื่นสุขใจ เสน้ทางจักรยานปลอดภัย ของขวัญปีใหม่ประชาชน 
                ๑๖. กาชาดและมหาดไทย ร่วมใจดูแลผูย้ากไร ้
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกิจกรรม/โครงการ/การดําเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ ดังน้ี 
               ๑. ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ Thailand Government Spending 
               ๒. การ์ตูน animation infographic “Social Media ปลอดภัยถ้าใช้เป็น” 
               ๓. มอบส่วนลดบริการ EMS SUPER SPEED ๕๐ บาททุกช้ิน  
               ๔. สติ๊กเกอร์จ่าหน้าดีไซน์พิเศษ 
               ๕. Stamp for Gifts ของขวัญเลอค่าในโอกาส “สุข” พิเศษ Happiness You Can Collect 
               ๖. ส่งความสุขปีใหม่ ถึงทหารไทยชายแดน 
               ๗. ของขวัญ ๒๕๕๙ สําหรับลูกค้าบริการโทรศัพท์ประจําท่ีของทีโอที ทุกเลขหมาย 
               ๘. สิทธ์ิพิเศษสําหรับผู้ใช้บริการ my 
               ๙. กสทฯ เปิดให้บริการฟรี WiFi สําหรับประชาชนท่ัวไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนกําหนดจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่
สําหรับประชาชน ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ดังน้ี 
                ๑. การจัดงาน “เทใจ..คืนสุข..เทศกาลปีใหม่” 
                ๒. โครงการตลาดชุมชน 
                ๓. โครงการธงฟ้า 
                ๔. กิจกรรม “Thailand Online Mega Sale” 
                ๕. การจัดงานตลาดนัดสินค้าชุมชน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” 
                ๖. การให้บริการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ๒๕๕๘ 
                ๗. การจัดงาน “OTOP City” 
                ๘. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี 
             ๑. การให้บริการงานยุติธรรมผ่านเทคโนโลยี (๖ โครงการ) ได้แก่ 
                    ๑.๑ Application ติดตามคนสูญหาย ช่วยตามหาพาคนกลับบ้าน 
                    ๑.๒ Application ติดตามเรื่องร้องทุกข์ และผลความคืบหน้าของคดีพิเศษ 
                    ๑.๓ Application ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินเพ่ือป้องกันตนเองมิให้บุกรุกท่ีดินของรัฐ 
                    ๑.๔ Application ค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดท่ีเป็นห้องชุดใกล้แนวเขตรถไฟฟ้า 
                    ๑.๕ ส่งคําสั่งซ้ือทรัพย์สินในการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                    ๑.๖ บริการญาติเย่ียมเด็กหรือเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม และสถานพินิจท่ัวประเทศผ่านระบบทางไกล
อิเล็กทรอนิกส์ 
                ๒. การให้บริการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม (๑ โครงการ) ได้แก่ เรือนจําแจ้ง-รับคําขอรับค่าทดแทน
สําหรับผู้ท่ีถูกคุมขังแล้วศาลยกฟ้อง 
                ๓. การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดไม่ให้กระทําผิดซํ้า (๓ โครงการ) ได้แก่ 
                    ๓.๑ เปิดบ้านก่ึงวิถี เพ่ือฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ ให้อาชีพ แก่ผู้กระทําผิดและผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด
ครบทุกจังหวัด 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

                    ๓.๒ เปิดทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม (เขาพริก) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ
ผู้ต้องขังและประชาชน 
                    ๓.๓ มอบทุนการประกอบอาชีพและจัดหางานแก่ผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด 
                ๔. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๑ โครงการ) ได้แก่ การป้องกันการทุจริตงานโยธาก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การดําเนินงานของกระทรวงแรงงานเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับประชาชน ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 
             ๑. บริการ Smart Labour Mobile Application โดยการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน 
ภายใต้ช่ือ Smart Labour บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และแอนดรอยต์ (Android) ให้บริการข้อมูลค้นหาตําแหน่งงานว่าง 
ตรวจสอบเงินสะสมกรณีชราภาพ ตรวจสอบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และร้องเรียนร้องทุกข์
ด้านแรงงาน 
                ๒. ขยายสิทธิลูกจ้าง กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้        
ณ สถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
                ๓. ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างในกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับนายจ้างมากย่ิงข้ึน โดยเพ่ิม
การจัดประเภทกิจการ จาก ๑๓๑ ประเภทกิจการ เป็น ๑,๐๙๐ ประเภทกิจการ และปรับอัตราเงินสมทบหลักให้เหมาะสมกับ    
ความเสี่ยง เปลี่ยนหลักการคิดอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ 
                ๔. โครงการเย่ียมผู้ป่วย ผู้ทุพพลภาพท่ีเป็นผู้ประกันตน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
                ๕. โครงการ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบความสุขท่ัวไทย ป่ันได้ ขับได้ สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” โดยประชาชน
สามารถนํารถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานไปตรวจเช็คสภาพ หรือซ่อมบํารุงได้ท่ีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและ     
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
                ๖. จัดกิจกรรมส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟ    
หัวลําโพง สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งเอกมัย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการท่ีจะดําเนินการเพ่ือมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด 
“ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นําความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ปี ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี 
             ๑. กิจกรรมไหว้พระปีใหม่วัสสวานร ๒๕๕๙ ศุภวารกราบพุทธบูชา สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน 
                ๒. กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด (วัดประจํารัชกาล) 
                ๓. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 
                ๔. กิจกรรมเท่ียวไทย ประทับใจ ชุมชนคุณธรรม 
                ๕. กิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี 
                ๖. กิจกรรมการจัดการแสดงพ้ืนบ้านนําความเป็นไทยสู่ใจประชาชน และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
                ๗. กิจกรรมตามโครงการรณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ 
                ๘. การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการท่ีจะดําเนินการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนท่ัวประเทศ ใน ๔ กล่อง
ของขวัญ รวม ๒๐ โครงการ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

             ๑. วิทยาศาสตรเ์พ่ือประชาชน ไดแ้ก่ 
                    ๑.๑ ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๙ 
                    ๑.๒ การลดค่าธรรมเนียมบริการทดสอบ สอบเทียบ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชน 
                    ๑.๓ การผลิตสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การผลิตเครื่องกรองนํ้าในชุมชนเพ่ือการอุปโภคและบรโิภค 
                    ๑.๔ การสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจ 
                    ๑.๕ บัวหลวงเพ่ือมิวอาย 
                    ๑.๖ มอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชนด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร ์
                    ๑.๗ มอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชนด้วยกิจกรรมเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
                    ๑.๘ มอบความสุขปีใหม่ให้ประชาชนด้วยการเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร ์
                    ๑.๙ ดาราศาสตร์เพ่ือประชาชน 
                    ๑.๑๐ มุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (Astro Corner in School) 
                    ๑.๑๑ เปิดฟ้าตามหาดาวสําหรับประชาชน 
                    ๑.๑๒ คืนความสุขให้ประชาชน ด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังส ี
                    ๑.๑๓ รากฟันเทียมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน 
                ๒. วิทยาศาสตรเ์พ่ือเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
                    ๒.๑ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ๕ ภูมิภาค 
                    ๒.๒ แพลตฟอร์มสื่อสารสําหรับเช่ือมต่อทุกสรรพสิ่ง (Network Platform for Internet of Everything : 
NETPIE) 
                    ๒.๓ ชุบชีวิตยางพาราไทยด้วยนวัตกรรมใหม่เพ่ือความงาม 
                ๓. วิทยาศาสตรเ์พ่ือการบริการ ไดแ้ก่ แผนท่ีนํ้าตําบลเพ่ือการบรหิารจัดการนํ้าแก่เกษตรกรอย่างย่ังยืน 
                ๔. วิทยาศาสตรเ์พ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ 
                    ๔.๑ การพัฒนาวิธีการตรวจวัดเสยีงจากรถยนต ์
                    ๔.๒ เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ชวนคนไทยตะลุยอวกาศ 
                    ๔.๓ ของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ดูแลผูป่้วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร ์
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่ท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะมอบให้ประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ท่ีจะมอบให้ประชาชนในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ โครงการ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี 
                ๑. โครงการคืนครสูู่ห้องเรยีน 
                ๒. โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้
                ๓. นักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได ้ร้อยละ ๑๐๐ 
                ๔. โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
                ๕. โครงการยกระดับมาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัย 
                ๖. โครงการ Fix it Center อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชม 
                ๗. โครงการวิทยาลยัชุมชนสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข 
                ๘. โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 
                ๙. โครงการของขวัญปีใหม่จากใจ กศน. : สนุกวิทย์ Kids Learn เพลินดวงดาว 
                ๑๐. โครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน (หน่ึงคน...หน่ึงอาชีพ) 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ สําหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังน้ี 
                ๑. โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพ่ือเป้าหมายกวาดล้างโปลีโอให้หมดไปจากโลก 
                ๒. โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ัวประเทศ 
                ๓. โครงการของขวัญผู้สูงอายุ “สังคมไทยห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้ โดยทีมหมอครอบครัว” 
             ๔. โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 
                ๑. งานแสดงสินค้า “ของขวัญปีใหม่ ร่วมใจซ้ือของไทย ได้ของดี มคีวามสุข” 
                ๒. งานแสดงสินค้า “มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ” ฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม 
                ๓. งานแสดงและจําหน่ายสินค้า “Lampang Expo เซรามิคแฟร์ ครัง้ท่ี ๒๘” 
                ๔. งานหัตถกรรมของขวัญของท่ีระลึก ครั้งท่ี ๒๕ “(Gift Fair 2015)” 
                ๕. งานเทศกาลไหมไทยท่ีโคราช ครั้งท่ี ๑๖ “Thai Silk Festival 2015” 
                ๖. งานมหกรรมของขวัญ ของท่ีระลึกประจําปี “Thailand Bestbuy 2015” 
                ๗. งานมหกรรมขายสินค้า หัตถ-อุตสาหกรรม ๒๐๑๕ “พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทย ซ้ือของไทย ใช้ของไทย”  
                ๘. งานแสดงและจําหน่ายสินค้า “ระยองแฟร์ ปีท่ี ๘ ATSME Fair @ Rayong” 
                ๙. งานจําหน่ายสินค้าราคาโรงงาน 
                ๑๐. งานมหกรรมเครื่องหนัง “แฟนพันธ์ุแท้เครื่องหนังไทย Leather Lovers” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
โดยมีโครงการท่ีจะดําเนินการเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ได้แก่ 
                    ๑.๑ โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) 
                    ๑.๒ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินและถอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน 
                    ๑.๓ โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ โดย ธอส. 
                    ๑.๔ โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ โดย ธ.ก.ส. 
                    ๑.๕ โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยธนาคารออมสิน และ 
                    ๑.๖ โครงการเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ฟรี โดยกรมธนารักษ์  
                ๒. สําหรับโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ของธนาคารออมสิน ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๑๐ ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง ท้ังน้ี ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเก่ียวกับโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) โดยผ่านกลไกของธนาคารออมสิน เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อน และให้
ธนาคารออมสินขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละปีงบประมาณตามความจําเป็น
และเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ี เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ทราบถึงโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นโครงการ



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

พิเศษนอกเหนือจากโครงการปกติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง โครงการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ท่ีมีประวัติการชําระหน้ีดี เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนรักษาวินัยทางการเงิน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและความยากจน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังนําเรื่องการขอนําค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน
บวกกลับกําไรสุทธิเพ่ือการคํานวณโบนัสพนักงานของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. รวมท้ังการนําค่าใช้จ่ายของ ธอส.          
ในการจัดทําโครงการปรับตัวช้ีวัดทางการเงินท่ีเก่ียวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปีบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อนดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ   
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
                ๔. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง โครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงการต่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
ดังน้ี 
             ๑. โครงการห้องสมุดอาเซียน 
                ๒. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนต้อนรับประชาคมอาเซียน 
                ๓. โครงการให้บริการทําหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ของกระทรวงพลังงาน)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดเตรียมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของกระทรวงพลังงาน โดยได้ดําเนินมาตรการ
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนในช่วงท่ีเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการฟ้ืนตัว ได้แก่ การลดราคานํ้ามันเช้ือเพลิง      
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และค่าไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ซ่ึงจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานในระยะยาวให้กับประชาชนในอีกทางหน่ึงด้วย ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน (ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงประกอบด้วย ๓ โครงการ ๑๑ กิจกรรม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังน้ี 
             ๑. ท่องธรรมชาติฟรีท่ัวไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
                    ๑.๑ เปิดให้บริการเข้าอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยไม่คิดค่าบริการ 
                    ๑.๒ เข้าชมฟรีสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้า (Aquarium) จังหวัดภูเก็ต 
                    ๑.๓ การยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร อําเภอสหัสขันธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
                    ๑.๔ การยกเว้นค่าเข้าชมศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น 
                    ๑.๕ งานช้างไทย ตํานานย่ิงใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙ (The Great Legend of Thai Elephant) ณ 
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
                    ๑.๖ “Gift Vouchers ของขวัญวันปีใหม่ ๒๕๕๙” เป็นบัตรเข้าสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ท้ัง ๗ แห่งฟรี  
                    ๑.๗ ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โดยองค์การสวนสัตว์มอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 
๙ มกราคม ๒๕๕๙ ให้เด็กท่ีสูงต่ํากว่า ๑๓๕ เซนติเมตร เข้าชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ฟรี อีกท้ังได้ของขวัญของรางวัลมากมาย 
                ๒. คนกับป่าพ่ึงพาสู่ความย่ังยืน ได้แก่ 
                    ๒.๑ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สักท่ีทําจากสวนป่าปลูกขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
                    ๒.๒ การจัดท่ีดินให้ผู้ไร้ท่ีทํากิน โดยมอบหนังสืออนุญาตให้ราษฎรเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต    
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากนํ้า ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้ือท่ีประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่ 
                    ๒.๓ ครูป่าไม้ให้บริการประชาชน รวมท้ังการให้ความรู้ คําแนะนําทางวิชาการด้านป่าไม้ 
                ๓. ทส. ลดโลกร้อนเพ่ือประชาชน ได้แก่ โครงการจัดทําเกมส์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ของสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน  ๒ โครงการ คือ 
โครงการเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลให้แก่ประชาชน และโครงการปรับปรุงงานบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน    
(Fast Service) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ รวม ๓ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังน้ี 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ เก่ียวกับการโอนคดี) 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) 
                    ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) โดยให้เสนอต่อสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ
เพ่ือบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (นายมณเฑียร บุญตัน กับคณะ   
เป็นผู้เสนอ) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
                ๒. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....     
ซ่ึงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทราบ หากมีความเห็นเพ่ิมเติมให้แจ้งมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๗ วัน และกรณี
มีการเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นนัยสําคัญ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา   
อีกครั้งหน่ึง กรณีท่ีเห็นชอบด้วยหรือมิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นนัยสําคัญ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป ท้ังน้ี ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง 
กําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษาและทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ถูกต้อง เพ่ือให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน ดังน้ี 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงแก้ไขถ้อยคําท้ายร่างมาตรา ๕ เป็น 
“กรรมการคัดเลือกต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าหกสิบปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการประจํา ...” ตามความเห็นของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พ.ศ. .... 
                ๒. รับทราบความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. .... ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีขอยืนยันหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยมอบหมาย
ให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รับความเห็นดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมาธิการฯ ประกอบการพิจารณาต่อไป 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

                ๓. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินงานในการตรากฎหมายลําดับรองเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ตามตารางการตรากฎหมายลําดับรองเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รวบรวม) แจ้งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบความคืบหน้าในการดําเนินการตรากฎหมายลําดับรองต่อไป 
                ๔. กฎหมายสําคัญท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายข้ึนใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีดังน้ี 
                    ๔.๑ กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว  
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองซ่ึงเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายของประเทศอ่ืน หรือบุคคลท่ีกระทําละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยให้พิจารณาแนวทางและกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
                    ๔.๒ กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจพิจารณา
กฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้ภาครัฐสามารถนําท่ีดินท่ีเหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนได้ เช่น พ้ืนท่ีสองข้างทางรถไฟฟ้า 
ไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการเวนคืนได้ เพ่ือจะได้นําท่ีดินดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหาทางสังคมหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืน
ของรัฐ 
                    ๔.๓ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการบูรณาการงานภาครัฐ ให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณายกร่างกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการในส่วนของแผนงาน โครงการ หรืองบประมาณระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการกระทําผิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีบทลงโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้กระทําผิดท่ี
เหมาะสมด้วย 
                    ๔.๔ กฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งศาลคดีทุจริต ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิจารณากับหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวข้องยกร่างกฎหมายดังกล่าวเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ท้ังน้ี เมื่อหน่วยงานผู้ได้รับมอบหมายจัดทําร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานให้รองนายกรัฐมนตรี       
(นายวิษณุ เครืองาม) ทราบ ก่อนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือบรรจุระเบียบ
วาระเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. เห็นชอบให้ยืนยันหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีอํานาจไต่สวน
ข้อเท็จจริงเป็นเบ้ืองต้นได้ โดยให้ปรับถ้อยคําจาก “...ให้เลขาธิการมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. ...” เป็น 
“...ให้เลขาธิการมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นเบ้ืองต้น เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเห็นชอบแล้ว...” และมอบหมายให้
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) ประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงให้แจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามลําดับ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ และรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับข้อสังเกตดังกล่าวประสานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....     
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. .... ซ่ึงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทราบ หากมีความเห็นเพ่ิมเติมให้แจ้งมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๗ วัน 
และกรณีมีการเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นนัยสําคัญ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
อีกครั้งหน่ึง กรณีท่ีเห็นชอบด้วยหรือมิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีเป็นนัยสําคัญ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังน้ี ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง
กําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษาและทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ถูกต้อง เพ่ือให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๓๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ลงวันท่ี    
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ และ    
มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมาย สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท่ีประธาน 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมอบหมาย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการซ่ึงเป็นหน่วยงานกลาง ร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 
เพ่ือทําหน้าท่ีประสานและขับเคลื่อนการทํางานในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ๑๑ ด้าน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรี รวมท้ังติดตามและรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การกําหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. รับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังน้ี 
                    ๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือถึงรองประธานกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินท้ัง ๖ คณะ ได้แก่ (๑) คณะท่ี ๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์และระบบการศึกษา (๒) คณะท่ี ๒ คณะกรรมการขับเคลือ่นและปฏริูปด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน (๓) คณะท่ี ๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๔) คณะท่ี ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (๕) คณะท่ี ๕ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องท่ีเป็นวาระเร่งด่วน
และการแก้ไขปัญหาการดําเนินการตามพันธกรณรีะหว่างประเทศ และ (๖) คณะท่ี ๖ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้าน   
การท่องเท่ียว วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือนําเรียนแนวทางการดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การกําหนดประเด็นการปฏริูปประเทศ) พร้อมท้ังขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งประเด็นการขับเคลื่อนและการปฏิรูป มายัง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือประมวลและนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายในวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ จากการประสานไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละคณะ พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการยกร่างประเด็นการปฏิรูปประเทศเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ละคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้การกําหนดกรอบการดําเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ
และมีเอกภาพ ท้ังน้ี ปัจจุบันร่างคําสั่งแต่งตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยู่ระหว่างนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
                ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติช้ีแจงสื่อมวลชนและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศว่า รัฐบาลจะร่วมมือกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปประเทศระยะท่ี ๑ โดยรับข้อพิจารณาของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศมาเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศระยะท่ี ๑ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป สําหรับการปฏิรูปประเทศในระยะ 
ท่ี ๒ และระยะท่ี ๓ ให้ส่งต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้รัฐบาลชุดใหม่เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า กรอบการดําเนินการ
เก่ียวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีดังน้ี 
                ๑. วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) จะพิจารณาประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยยึดประเด็นการปฏิรูปประเทศและกรอบ      
การดําเนินการในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (Roadmap) ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นหลัก 
                ๒. วันท่ี ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาลงมติเก่ียวกับ
วาระการปฏิรูปประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและตรวจเย่ียมประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา วันจันทร์ท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้กําหนดให้มีการลงพ้ืนท่ีท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา ในวัน
จันทร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี 
                    ๑.๑ การตรวจราชการและตรวจเย่ียมประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือตรวจราชการการดําเนินนโยบาย
เก่ียวกับยางพารา การดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกร การใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ การส่งเสริมการลงทุน 
และการเย่ียมเยียนประชาชนในพ้ืนท่ี มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับผิดชอบการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการดังกล่าว 
                    ๑.๒ การตรวจราชการและตรวจเย่ียมประชาชนในจังหวัดสงขลาเพ่ือตรวจราชการการดําเนินนโยบายเก่ียวกับ
การสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และด่านศุลกากร มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบการพิจารณาด่านศุลกากรท่ีมีความเหมาะสมในการตรวจราชการในพ้ืนท่ี เช่น ด่านศุลกากร
สะเดา ด่านศุลกากรบ้านประกอบ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการเก่ียวกับการดําเนินนโยบาย
การสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายแจ้งความคืบหน้าการเตรียมการดังกล่าวให้เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ท่ีต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปีใหม่ท่ีต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังน้ี 
                ๑. ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมา ประชาชนร้อยละ ๔๒.๑ ระบุว่า ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด
ในเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง รองลงมา ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ปัญหาหน้ีสินของประชาชน ปัญหายาเสพติด 
และการไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
                ๒. เรื่องท่ีต้องการให้รัฐบาลดําเนินการเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชาชนร้อยละ ๔๓.๙ ต้องการ
ให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพงมากกว่าเรื่องอ่ืน รองลงมา ได้แก่ การแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน การแก้ปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา/พยุงราคา การช่วยเหลือ/ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจน และการจัดหา
แหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ํา 
                ๓. ประชาชนร้อยละ ๙๙.๕ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของรัฐบาล และประชาชนร้อยละ ๙๙.๓ 
มีความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศได้ 
                ๔. ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชนประมาณร้อยละ ๔๐ ต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้า
อุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง และการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา/พยุงราคา รองลงมา ได้แก่ การแก้ปัญหาหน้ีสินของ
ประชาชน การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเท่ียว การให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป การแก้ปัญหายาเสพติด และ
การปรับข้ึนเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบํานาญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังน้ี 
                ๑. การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ ๘๘.๒ ระบุว่า ติดตามฯ มีเพียงร้อยละ ๑๑.๘ ท่ีไม่ติดตาม 
โดยผู้ท่ีติดตามระบุว่าติดตามจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ ๘๖.๕ รองลงมา ได้แก่ เพ่ือน/ญาติ/คนในครอบครัว ร้อยละ ๑๔.๗ 
หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ ๑๔.๕ เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร้อยละ ๑๐.๘ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ ๑๐.๑ 
                ๒. รายการ/ข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนติดตามมากท่ีสุด คือ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ ร้อยละ ๘๕.๒ รองลงมา 
ได้แก่ ข่าวสารของรัฐบาล เช่น รายการข่าวทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ร้อยละ ๘๔.๘ รายการเดินหน้าประเทศไทย 
ร้อยละ ๘๓.๔ 
                ๓. ประชาชนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ ระบุว่า ทราบเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐบาลท่ีผ่านมา โดยเรื่องท่ีระบุว่าทราบ 
ได้แก่ การควบคุมสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา ๘๐ บาท ร้อยละ ๙๘.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๙๖.๙ การแก้ปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ ๙๒.๗ โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ร้อยละ ๙๒.๓ การจัดระเบียบสังคม เพ่ือทําให้สังคม   
น่าอยู่ ร้อยละ ๙๑.๘ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล ร้อยละ ๙๑.๕ และการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ร้อยละ ๙๑.๑ 
                ๔. ประชาชนสูงกว่าร้อยละ ๙๒ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของรัฐบาล โดยเรื่องท่ีมีความพึงพอใจ  
๓ อันดับแรก ได้แก่ การควบคุมสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา ๘๐ บาท ร้อยละ ๙๙.๙ โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือพ่ีน้องประชาชน 
ร้อยละ ๙๙.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๙๙.๕ และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ร้อยละ ๙๘.๙ 
                ๕. ประชาชนร้อยละ ๙๙.๓ มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล (มาก-มากท่ีสุด ร้อยละ ๖๓.๙ 
ปานกลาง ร้อยละ ๓๐.๗ และน้อย ร้อยละ ๔.๗) 
                ๖. ประชาชนร้อยละ ๙๘.๙ มีความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ (มาก-มากท่ีสุด ร้อยละ ๖๐.๒ 
ปานกลาง ร้อยละ ๓๒.๙ และน้อย ร้อยละ ๕.๘) 
                ๗. การกําหนดให้ประชาชนทุกคนต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่อรัฐ เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลในการวางแผน
จัดสวัสดิการ ประชาชนร้อยละ ๕๒.๒ ระบุว่า เห็นด้วย และมีร้อยละ ๒๖.๐ ท่ีไม่เห็นด้วย ขณะท่ีร้อยละ ๒๑.๘ ยังไม่แน่ใจ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

                ๘. เรื่องท่ีต้องการให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภคไม่ให้มีราคาแพง     
ร้อยละ ๕๓.๒ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ร้อยละ ๓๕.๗ การแก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๒๙.๕ การแก้ปัญหา
หน้ีสิน ร้อยละ ๒๕.๘ และการปรับข้ึนค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ ร้อยละ ๑๘.๑ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี  (๒ กันยายน 

๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลได้เสนอรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘) เพ่ือเผยแพร่และนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และเห็นชอบรูปแบบและเค้าโครงเบ้ืองต้น และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรจัดทําสรุปทิศทางและประเด็นสําคัญท่ีต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ทันต่อสถานการณ์ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมท้ังควรกําหนดทิศทาง ขอบเขต และจุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีจะดําเนินการในแต่ละปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒    
ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องกรอบการลงทุนในระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๒. เพ่ือให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ
และแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ใน ๔ ประเด็นหลัก ดังน้ี 
                    ๒.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
เป็นแผนงาน/โครงการในช่วง ๕ ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรม รวมท้ังให้มีการประเมินผลของ
การดําเนินงานทุกรอบ ๑ ปี และ ๕ ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลต่อไป 
                    ๒.๒ ปรับปรุงเน้ือหาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงท่ีผ่านมา เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต การลงทุนระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบการศึกษา เป็นต้น 
                    ๒.๓ ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลไกทางกฎหมาย 
และกลไกประชารัฐท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ังน้ี ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
                    ๒.๔ ในข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติประสานงานกับคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน     
ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง โครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยขอรับการสนับสนุนงบกลาง จํานวน 
๑,๓๐๐ ล้านบาท ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสนับสนุนให้กองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๙๕๘ กองทุน 
และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๘๐ กองทุน  จํานวน ๑,๑๓๘ ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการ จํานวน ๑๖๒ ล้านบาท 
และโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสถาบัน
การเงินของรัฐ ร่วมออกเงินทุนสนับสนุนในการจัดทําตลาดประชารัฐท้ังสี่มุมเมือง ท้ังในเรื่องโครงสร้าง รูปแบบ การบริหารจัดการ 
การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) เสนอ 
                ๒. ในส่วนของงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชารัฐ
เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามนัยมาตรา ๑๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑,๓๐๐ ล้านบาท โดยให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในการดําเนินโครงการฯ และขอทํา
ความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการตลาดประชารัฐ 
เพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๐ ล้านบาท น้ัน เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และสถาบันการเงินของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
                ๓. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน  
ต่อคณะรัฐมนตรี) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เสนอหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ ซ่ึงคณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน ๑ :  ๔๐๐๐ (One Map) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ ๑๓ ข้อ เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องใช้และยึดถือปฏิบัติ รวมท้ังจะเป็นการแก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนให้มีความชัดเจน
ย่ิงข้ึน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้พ้ืนท่ีของรัฐอย่างสูงสุด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า 
และมีกรมเจ้าท่าร่วมดําเนินการ โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ และกรอบวงเงินงบประมาณเดิม จํานวน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ ททท. ทําความตกลงการใช้งบประมาณกับสํานักงบประมาณโดยตรงต่อไป ตามท่ีกระทรวงคมนาคม
เสนอ ท้ังน้ี ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้ ททท. ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี เพ่ือสมทบการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีน่า ในวงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) 
 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอว่า เพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเน่ือง จึงได้กําหนดมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนถือปฏิบัติ ดังน้ี 
             ๑. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ ท่ีใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และรายการรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีมีวงเงิน  
ไม่เกิน ๒ ล้านบาท ท่ีไม่สามารถก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสท่ี ๑ ให้สามารถก่อหน้ีได้จนถึงสิ้นเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
                ๒. โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ ท่ีใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีไม่สามารถ
ก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการ ท้ังน้ี หากมีความจําเป็นเร่งด่วน  
ท่ีจะต้องดําเนินการ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป 
                ๓. รายการรายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินตั้งแต่ ๒-๕๐๐ ล้านบาท ท่ีไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันภายในไตรมาสท่ี ๑ ให้สามารถ
ก่อหน้ีได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
                ๔. สําหรับโครงการ/รายการท่ีไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามข้อ ๓ ให้ยกเลิกโครงการ
และส่งคืนงบประมาณเพ่ือนําไปใช้ในโครงการสําคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือบรรจุ
ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้เร่งรัดการดําเนินการ จํานวน ๖ ฉบับ   
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันจันทร์ที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๖ ฉบับ ดังน้ี 
             ๑. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ความผิดเก่ียวกับเพศท่ีมีเด็ก
เป็นองค์ประกอบความผิด และแก้ไขคํานิยาม “กระทําชําเรา”) 
                ๖. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง สรุปผลการดําเนินการ "๑ ปี ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานว่า รัฐบาลได้มีการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้ึน 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพควบคู่ไปกับวัฒนธรรมไทยท้องถ่ิน ยกระดับการค้าแบบไทยให้ผู้ค้าพบผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการกระจาย 
รายได้จากท้องถ่ินสู่เมืองและสู่ตลาดในต่างประเทศ โดยมีการจัดงานตลอดปี ๒๕๕๘ รวมท้ังสิ้น ๑๓ ครั้ง ได้แก่ (๑) งานตลาดนัด
กล้วยไม้คุณภาพ (๒) งานตลาดนํ้าวิถีไทย (๓) งานวิถีข้าว วิถีไทย (๔) เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ (๕) งานถนนสายวัฒนธรรม 
(๖) งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และปลาสวยงาม (๗) งานเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน (๘) งานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของขวัญ   
แด่แม่ (๙) งานย่านธุรกิจสร้างสรรค์ และสินค้า GI (๑๐) งานสุดยอด SMEs ของดีท่ัวไทย (๑๑) งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี     
เพ่ือ SMEs (๑๒) งาน OTOP TO AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถ่ินสู่สากล และ (๑๓) งานของท่ีระลึกแด่พ่อ ของขวัญปีใหม่ 
ท้ังน้ี  มีผู้เข้าชมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม รวมท้ังสิ้น ๑.๖ ล้านคน สร้างยอดจําหน่ายและสั่งซ้ือสินค้า รวมมูลค่า ๙๔๔ ล้านบาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง รายงานแผนงานและงบประมาณในการดําเนินแผนงานสําคัญของรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามท่ีผู้อํานวยการสํานักงบประมาณรายงานแผนงานและงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า รวมท้ังรายละเอียดแนวทางการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการ ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี สรุปได้ ดังน้ี 
                    ๑.๑ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
[เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor)]  มีวงเงินท้ังสิ้น 
๑.๗๙ ล้านล้านบาท ปรับลดลงจาก ๒ ล้านล้านบาท ในแผนงานเดิม โดยในรายละเอียดแผนงานมีการปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะในประเด็นความพร้อมในการดําเนินงาน และความจําเป็นเร่งด่วน รวมท้ังความสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ เช่น เพ่ิมการพัฒนารถไฟความเร็วปานกลาง จํานวน ๑ สายทาง เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้า จากเดิมท่ีเน้น    
การพัฒนาเฉพาะการขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น ซ่ึงการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามแผนงานใหม่ส่งผลให้การก่อหน้ีสาธารณะ   
อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตามกรอบความย่ังยืนด้านการคลังจากการใช้แหล่งเงินทุนหลายรูปแบบแทนการใช้เงินกู้เพียงอย่างเดียว 
                    ๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
จัดการนํ้า จากเดิมท่ีเน้นเฉพาะการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา เป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ     
ซ่ึงรวมถึงปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ซ่ึงส่งผลให้พ้ืนท่ีรับประโยชน์ตามเป้าหมายต่าง ๆ 
เพ่ิมสูงข้ึน เช่น พ้ืนท่ีฟ้ืนฟูป่าปรับเพ่ิมข้ึนจาก ๒๖๐,๐๐๐ ไร่ เป็น ๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่ เป็นต้น นอกจากน้ี แผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี     
ยังครอบคลุมภารกิจงานสําคัญเพ่ิมเติมจากเดิม เช่น การสร้างระบบประปาหมู่บ้าน การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน และการฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า 
เป็นต้น 
                    ๑.๓ แนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ การจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ จะพิจารณาแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการ ๓ มิติ ได้แก่ มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base) มิติหน่วยงาน (Function base) 
และมิติพ้ืนท่ี (Area base) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังน้ี สํานักงบประมาณ
จะดําเนินการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการดังกล่าวให้ทุกส่วนราชการทราบและ
ดําเนินการต่อไป 
                ๒. ให้สํานักงบประมาณและกระทรวงคมนาคมรับไปประชาสัมพันธ์และช้ีแจงรายละเอียดของแผนงานและงบประมาณ
ตามแผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
                ๓. ให้สํานักงบประมาณและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปประชาสัมพันธ์และช้ีแจงรายละเอียดตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการนํ้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    

               เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการดําเนินโครงการตามแผนโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ 
(สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑๔๙,๔๕๐,๕๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตามแผน
โครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ โครงการ สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย ๓๐ 
ครอบครัว สูง ๕ ช้ัน ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด วงเงิน ๒๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้สํานักงานตาํรวจแห่งชาติจัดทํารายละเอียด
งบประมาณราคากลางให้ครบถ้วน แล้วขอทําความตกลงกับสาํนักงบประมาณอีกครั้งหน่ึง ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารตรวจบุคคล 
(Terminal) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก วงเงิน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รองรบัตามความจําเป็นและความเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    

               เร่ือง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ. ๒๕๕๖) (ร่างกฎกระทรวงแบ่ง    
ส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ ฉบับ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงรวม ๓ ฉบับดังกล่าวเพ่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ดังน้ี 
             ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นการกําหนด     
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตข้ึนในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย               
 ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงการแบ่ง    
ส่วนราชการและอํานาจหน้าท่ีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
เป็นการจัดตั้งกองทุนยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน รวมท้ังจัดตั้งกองส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ินเป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และเปลี่ยนช่ือสํานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานท้องถ่ินเป็นกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการดังกล่าว 

 

 ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   

 เร่ือง ขอรับจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. 

และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยให้สํานักงาน ป.ป.ช. เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันท่ี ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีการต้ังครรภ์แทน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานต่อข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีการตั้งครรภ์แทนตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังในประเด็นนโยบาย ด้านการกํากับติดตามและดําเนินคดีความ และด้านการดําเนินงาน
ขององค์กรวิชาชีพ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

                 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....             
มีสาระสําคัญเป็นการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขถ้อยคําในส่วนของบทนิยามคําว่า “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ให้สอดคล้องกับร่าง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังน้ี 
สําหรับการดําเนินงานด้านงบประมาณให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๑๑ 

 

 

 การปรับปรุงกฎหมาย 

 และกระบวนการยุติธรรม 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือ

นอกสถานท่ีทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นต้องจ่ายของผู้ขออนุญาตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเน่ืองในการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ท่ีเห็นควรให้ความสําคัญในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีบทบัญญัติ      
ท่ีรองรับระบบการชําระเงินท่ีมีความสําคัญต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศสามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเน่ือง     
ในกรณีท่ีสมาชิกในระบบถูกศาลสั่งรับคําร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิกในระบบ และมีกฎหมายเฉพาะท่ีกํากับ
ดูแลระบบการชําระเงินของประเทศ เพ่ือสามารถส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์กับการทําธุรกรรม
ใหม่ ๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม อาทิ ร่างมาตรา ๓ ควรกําหนดให้ชัดเจนท่ีจะยกเลิกกฎหมายท่ีใช้กํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน ร่างมาตรา ๘ ควรกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับความคุ้มครองระบบการชําระเงินท่ีมีความสําคัญ
ต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ ร่างมาตรา ๑๑ เพ่ิมถ้อยคําว่า “...หากมีเงิน สินทรัพย์ หลักทรัพย์ หรือตราสารอ่ืนใด
ท่ีเป็นหลักประกัน และได้หักกลบลบหน้ีกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว เหลือเงิน สินทรัพย์ หลักทรัพย์ หรือตราสารอ่ืนใด       
เป็นจํานวนเท่าใด ให้นําส่งกองทรัพย์สินของลูกหน้ี” ร่างมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แก้ไขเป็นว่า “...ท้ังน้ีต้องย่ืนคําขอรับชําระหน้ีภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย” เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการท่ีต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘    
(การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเคร่ืองจักร พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๒) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องจักรให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานสําหรับเจ้าหน้าท่ี      
ท่ีดําเนินการจดทะเบียนเครื่องจักรเพ่ือให้สามารถดําเนินการประเมินราคาเครื่องจักรไปในแนวทางเดียวกัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาตลาด และมีความถูกต้องแม่นยําในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเครื่องจักร ไปพิจารณาด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๙๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต 

และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 
การโอนใบอนุญาต และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็น
การกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ การดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต 
และการแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท่ีเห็นควรเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบและเข้าใจสาระสําคัญ เมื่อร่างกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้อย่างท่ัวถึง 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๓๓  และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ท่ีเห็นควรมีการสํารวจหรือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือให้การออกกฎหมาย
มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนมีผลบังคับใช้และการดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  (ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออก

ใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. .....) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๑๒ ฉบับ 

ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังน้ี 
                ๑. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตว์นํ้า   
ท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือทําการประมงตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
พ้ืนบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเครื่องมือท่ีมีขนาดหรือลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง 
โดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเรือประมงให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษา
สัตว์นํ้า พ.ศ. .... 
                ๖. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง
ซ่ึงสัตว์นํ้าบางชนิด พ.ศ. .... 
                ๗. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
                ๘. ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ พ.ศ. .... 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
     
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

                ๙. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าในท่ีจับสัตว์นํ้าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... 
                ๑๐. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์นํ้า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าควบคุม พ.ศ. .... 
                ๑๑. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทําการประมง
นอกน่านนํ้าไทย พ.ศ. .... 
                ๑๒. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. .... 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘    

   เร่ือง  ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนําเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี      
เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้ใช้เงิน
จากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปก่อน ๑ ปี ท้ังน้ี ต้อง
ไม่เปลี่ยนสถานะการจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นการบรรจุเป็นข้าราชการโดยใช้เงินงบประมาณ 

                 ๒. ให้สํานักงาน ปปง. รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรกําหนดเง่ือนไขการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวให้ชัดเจน และพิจารณา
มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะการจ้าง และควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ือวางแผนการบริหารงาน
บุคคลและจัดอัตรากําลังให้มีความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ โดยการปรับบทบาท ภารกิจ อาจใช้การถ่ายโอนภารกิจหรือการนํา



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 

  
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๑๐๑ 

เทคโนโลยีมาร่วมในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี จะต้องพิจารณาภาระงานและจํานวนอัตราลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจะจ้างให้เหมาะสมและ
ไม่เป็นภาระงบประมาณ รวมท้ังหาแนวทางท่ีจะป้องกันมิให้ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการในภายหลัง 
และหากเห็นว่ายังมีภารกิจท่ีจะต้องใช้บุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอาจจะขอเพ่ิมอัตรา
พนักงานราชการเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

  
 ภาคผนวก    

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี

 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

 ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕
๓๕๕ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะ

 

๐

๒๕

๕๐

๗๕

๑๐๐

๑ ธ.

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

จํานวนเร่ือง

จํานวนเร่ือง

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
                                                                                                        (วันที่ ๑ -

สํานักบริหารงานสารสนเท

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงต้ังแต่ ๑๖, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

.ค. ๕๘ ๘ ธ.ค. ๕๘ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ ๒๒ ธ.ค. ๕๘ ๒๙ 

๔๑

๙๑
๘๒

๕๓

๑๖, 
๒๓ 
ก.ย. 
๕๗

 ๓๐ 
ต.ค. 
๕๗

๒๕ 
พ.ย. 
๕๗

๓๐ 
ธ.ค. 
๕๗

๓๑ 
ม.ค. 
๕๘

๒๘ 
ก.พ. 
๕๘

๓๑ 
มี.ค. 
๕๘

๓๐ 
เม.ย. 
๕๘

๓๑ 
พ.ค. 
๕๘

๓๐ 
มิ.ย. 
๕๘

๓๑ 
ก.ค. 
๕๘

๓๑ 
ส.ค. 
๕๘

๓๐ 
ก.ย. 
๕๘

๑๐๘

๒๔๔
๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙
๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗

๓๒๐
๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

จํานวนเร่ือง 

รวมท้ังสิ้น  ๓๕๕  เรื่อง 

จํานวนเร่ือง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น 

๒๕๕๘ 

 

 – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒๙ ธ.ค. ๕๘

๘๘

๓๐ 
. 

๓๑ 
ต.ค. 
๕๘

๓๐ 
พ.ย. 
๕๘

๓๑ 
ธ.ค. 
๕๘

๔๒๔

๓๐๖๓๓๒ ๓๕๕

เดือน 

เดือน 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตาม
 ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
การนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
๒๒๖ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง 

     แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระกา
 

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226
วาระเพ่ือทราบ ๒๒๖

วาระ
 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์
 

จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๒๕๕๘ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

การนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น ๓๕๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา 
เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๓๒ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

 

�, 91

226

�, 6

	, 32

รวมท้ังสิ้น  ๓๕๕  เรื่อง 

๒๒๖ เร่ือง (๖๓.๖๖ %) 

วาระประธานแจ้ง

วาระอ่ืน ๆ

วาระเพ่ือพิจารณา ๙๑ เร่ือง (๒๕.๖๓ %) 

พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 

ประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ

วาระเพ่ือพิจารณา ๙๑ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 

รประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

ประธานแจ้ง ๖ เร่ือง (๑.๖๙ %) 

อ่ืน ๆ ๓๒ เร่ือง (๙.๐๒ %) 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 
 
 
 
 
     
 

 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น
 วาระเพ่ือพิจารณา       ๙๑
 วาระเพ่ือทราบ     ๒๒๖
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

จํานวนเร่ือง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
                (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 

เป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
๙๑  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๗๐  เรื่อง  วาระจร  
๒๖  เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๗๖  เรื่อง  วาระจร  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๗๐

๑๗๖

๒๑
๕๐

รวมท้ังสิ้น  ๓๑๗  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา                      
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๑๗ เรื ่อง 

  ๒๑  เรื่อง  
  ๕๐  เรื่อง 

การเสนอ 

 

วาระปกติ

วาระจร

 

ประเภทวาระ 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๘
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕
๑

๔
๑
๑
๒

๖
๘
๙

๘
๖

๓
๒

๑๐
๑๒

๑๗
๕

๑๐
๑๑

๗
๖

๘

๐ ๒๐

สลธ.คสช

สผ.

ตช.

ปง.

พศ.

ศย.

สว.

สม.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ทก.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์
 

จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
คณะรัฐมนตรีช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่

๒๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๓๕๕ เรื่อง ดังน้ี

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๑๙
๑๗

๒๕
๔๓

๒๒
๓๙

๒๐ ๔๐ ๖๐

รวมท้ังสิ้น  ๓๕๕  เรื่อง 

พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 

มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
เรื่อง ดังน้ี 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๖๕

๘๐ จํานวนเร่ือง 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 
 
 
 
 
     
 

 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซ่ึงเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไป
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่อง
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 
๑๔๔ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับ
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๒๙๖ เรื่อง
๘๓.๓๘ %

นโยบายรัฐบาล
211

59.44%

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๒๑๑ เรื่อง 
๕๙.๔๔ % 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
                (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 

เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซ่ึงเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

รัฐบาล จํานวน ๒๑๑ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

รวมท้ังสิ้น  ๓๕๕  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๓๕๕  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล

 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา                      
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖ 

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

เรื่องกฎหมาย
๕๙ เรื่อง

๑๖.๖๒ %

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

144
40.56%

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๔ เรื่อง 
๔๐.๕๖ 

 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๕

๕๐

๗๕

๓

๓๖

  

จํานวนเร่ือง 

(๑)    การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒)    การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
(๓)    การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
(๔)    การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(๕)    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน
(๖)    การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๗)    การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
(๘)    การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
(๙)    การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
(๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกั
(๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 

(๑)  (๒

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์
 

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

 
แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

๓๖

๖ ๑ ๖

๕๖

๘
๑

๗

   

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสขุภาพของประชาชน 
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รวมท้ังสิ้น  ๒๑๑  เรื่อง 

๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)   (๘)   (๙)   

พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 

และด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

๖๙

๑๘

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

นปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบาย (๑๐)   (๑๑)   



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 
 
 
 
 
     
 

 

     ๗.๒   จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๓๐

๖๐

๙๐

๑๓

จํานวนเร่ือง 

(๑)   

(๑
(๓
(๕

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
                (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก

๖๕

๘๗

๙

๓๐

(๔)   (๓)   (๒)    (๕)   

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

รวมท้ังสิ้น  ๒๑๑  เรื่อง 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา                      
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๘ 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 

  

๗

ด้าน (๖)   

 
ด้านความมั่นคง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะ
จํานวน ๒๓ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะ

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี
๒๕๕๘ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๒๙ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
 

          คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี
ดังน้ี 
  - คณะกรรมการขับเคลื่
  - คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดต้ังและกํากับการดําเนินงานของกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
อนาคตประเทศไทย 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

จํานวน ๗ เร่ือง
๓๐.๔๓%

๑๓
๒๒

๑๗

๕๑

๗

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

นร. กห. กค. กต. กก. พม

จํานวนเร่ือง 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์
 

จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติท่ีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ

 

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๓๑ ธันวาคม

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
เพ่ือเตรียมการจัดต้ังและกํากับการดําเนินงานของกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

กทม
จํานวน 

ภาคกลาง
จํานวน 

๑๓ภาคเหนือ
จํานวน ๔ เร่ือง

๑๗.๓๙%

ภาคใต้
จํานวน ๖ เร่ือง

๒๖.๐๙%
ภาคตะวันออก
จํานวน 

๘

๔

๑๔
๗ ๑๐

๕ ๔
๑๖

๒ ๗ ๘
๔

๑๓

พม. กษ. คค. ทส. ทก. พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ

รวมท้ังสิ้น  ๒๓  เรื่อง 

พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 

จําแนกตามพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 

 

๒๕๕๗ – ๓๑ ธันวาคม 

 
ธันวาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน ๒ คณะ 

 

เพ่ือเตรียมการจัดต้ังและกํากับการดําเนินงานของกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

กทม.และปริมณฑล 
จํานวน ๑ เร่ือง

๔.๓๕%

ภาคกลาง
จํานวน ๓ เร่ือง

๑๓.๐๔%

ภาคตะวันออก
จํานวน ๒ เร่ือง

๘.๗๐%

๑๑
๔ ๒ ๔ ๒

๒

สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส.
หน่วยงาน 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
                    
 
 
 
 
 
     
 

 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของ
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรี
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณ
 

ลําดับ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ
๒. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ
๓. ร่ างพระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม 

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
๔. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 

ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา 
๕. ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ
๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก

และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง พ
 
  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
             ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
                (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีมีการประชุมช่วงธันวาคม ๒๕๕๘ มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

ช่ือเรื่อง 

ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๔
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๔๕๗๒๔
ร่ างพระราชบัญญัติ ปิ โตรเลียม (ฉบับท่ี  . . ) พ.ศ. . . . .  และร่ าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๔๕๐๑๖

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๔๕๐๐๑

ร่างพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... ๔๔๒๐๔
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. .... 

๔๔๐๗๓

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้ันตอน 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ 
รวม 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา                      
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๐ 

และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ   

มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ  

เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๔๖๗๙๖/๕๘ [๒๒/๑๒/๒๕๕๘] 
๔๕๗๒๔/๕๘ [๑๕/๑๒/๒๕๕๘] 
๔๕๐๑๖/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] 

๔๕๐๐๑/๕๘ [๐๘/๑๒/๒๕๕๘] 

๔๔๒๐๔/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] 
๔๔๐๗๓/๕๘ [๐๑/๑๒/๒๕๕๘] 

ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม

ฉบับ 

๒๖ 
๒๖ 



             สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล
  (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 

 เรื่องท่ีเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ประกาศ ซ่ึงได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 
สํานักงานศาลยุติธรรม 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์
 

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
ซ่ึงได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีจํานวน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 

ประเภทกฎหมาย พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
กฤษฎีกา 
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กระทรวง
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พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 

 กฎกระทรวง ระเบียบ และ
มีจํานวน ๓๘ ฉบับ จําแนกตาม

กฎ 
กระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ 
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กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
คค. กระทรวงคมนาคม 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
พน. กระทรวงพลังงาน 
พณ. กระทรวงพาณชิย ์

มท.   กระทรวงมหาดไทย 

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม 

รง.   กระทรวงแรงงาน 

วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม 

วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ 

สธ.   กระทรวงสาธารณสุข 
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
                (วันที่ ๑-๓

สํานักบริหารงานสารสนเท

ตารางอักษรย่อ 
 

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ

อักษรย่อ 
สม. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 

พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

ปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา                      
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๒ 

หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ



 




