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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น มาตรการการเงินการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา และการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชน
ในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
สิงหำคม ๒๕๖๐ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ 
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”  

๒๕๕๓๘/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๑ 

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ว ๓๘๓/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๑ 
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่ งยืน ระยะที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๑) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๙) และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐)  

๒๖๗๖๑/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๒ 

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง
พระเมรุมาศจ าลอง 

๒๘๔๖๑/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒ 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  ๒๘๑๔๐/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒ 
ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย      
ในการด าเนินการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร    
มหาภูมิพลอดุลยเดช (เพ่ิมเติม)  

๒๘๔๒๖/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๘๔/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๓ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๙๗/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๓ 
รายงานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้าน
การค้ามนุษย ์ 

๒๕๔๓๘/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๔ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม 
[ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงและการดูแลรักษา
พ้ืนที่สงวนหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ 
ของกองทัพบก (มณฑลทหารบกท่ี ๑๗)]  

๒๖๓๖๙/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๕ 

รายงานการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรี เพ่ือแก้ไขผลกระทบจากพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๖๘๘๘/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๕ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานปราบปราม
ยาเสพติดฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด    
และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จ าเป็น (Memorandum of  
Understanding between the Royal Thai Police and the Philippine Drug 
Enforcement Agency on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in 
Narcotic Drugs, and Controlled Precursor and  Essential Chemicals)  

๒๗๒๑๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๖ 

สารบัญ 



 

 - ๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

การประกาศเริ่มการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-ตุรกี  ๒๕๔๒๘/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๗ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  

๒๕๙๑๗/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๗ 

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๒๕๘๖๐/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ ๕๐  

๒๕๖๘๖/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๙ 

รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเช็กและสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

๒๖๑๔๙/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๙ 

รายงานผลการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒๖๑๔๕/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๙ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน     
ครั้งที่ ๓  

๒๖๔๒๘/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐ 

การสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU)  

๒๖๓๕๔/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐ 

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู
ราชอาณาจักรภูฏาน)  

๒๖๔๖๘/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ ๑๕  ๒๖๔๔๔/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๑๑ 

ผลการจัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 และกิจกรรมคู่ขนาน  ๒๖๗๖๖/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๑๑ 

ท่ าที ไทยส าหรั บการประชุ ม  Singapore-Thailand Enhanced Economic 
Relationship (STEER) ครั้งที่ ๕  

๒๗๓๓๕/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๑๒ 

การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างกระทรวง       
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬา 
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

๒๗๒๐๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๑๒ 

การประชุมคณะกรรมการร่วม ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ
ญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔  

๒๗๘๙๖/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๑๓ 

เอกสาร Busan  Declaration ที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ
กรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๘          ที่
สาธารณรัฐเกาหลี  

๒๗๘๗๗/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๑๓ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ ๒  

๒๗๖๗๕/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๑๔ 

การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖  ๒๗๘๕๑/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๑๔ 

ขออนุมัติการแสดงเจตจ านงที่จะร่วมมือกับ OECD ในการด าเนินโครงการ Country 
Programme ในโอกาสที่เลขาธิการ OECD เยือนไทย  

๒๗๘๒๘/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๑๔ 

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  ๒๗๘๔๒/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๑๕ 

รายงานผลการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation 
of Sustainable Development Goal 14  

๒๘๑๙๒/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๕ 

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม ASEAN-Japan Health Ministers Meeting on 
Universal Health Coverage (UHC) and Population Ageing และการลงนาม
บันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย  

๒๘๑๙๔/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๖ 

การเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และ
ประเทศก าลังพัฒนาของนายกรัฐมนตรี  

๒๘๒๖๕/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๖ 

ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๒ ๒๘๓๗๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๖ 

ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วย
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย 
ในฐานะศูนย์ประเภทที่ ๒ ภายใต้ยูเนสโก   

๒๘๓๕๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๗ 

ขออนุมัติจัดท าและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูตและราชการ 

๒๘๓๑๐/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๘ 

ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

๒๘๔๗๐/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๘ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและ
เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (MoU on Cooperation within the 
Framework of Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk 
Road initiative)  

๒๘๓๑๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๙ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 

ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒๐ 



 

 - ๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี

เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๘๔/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๒๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๒๒ 

ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๕๕๘๐/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๒๓ 

ร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ๒๕๗๑๓/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๒๓ 

มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่อง 
มาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้  

ว ๓๙๙/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๒๔ 

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘  

๒๖๔๑๖/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๒๔ 

               รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒๘๑๔๒/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒๕ 

ขออนุมัติจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร   
และปริมณฑล (ประชานิเวศน์ ๓)  

๒๘๕๖๑/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒๕ 

ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒๘๖๖๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒๖ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒๖ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  

๒๘๕๐๙/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒๘ 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

สถานการณ์ด้านแรงงาน 
สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และประมาณการไตรมาส ๒        
ปี ๒๕๖๐  

๒๕๖๗๐/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๒๘ 



 

 - ๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๒๙ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
รายงานผลการด าเนินงาน สสค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  ๒๖๑๔๐/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๓๑ 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ....  

๒๖๖๓๒/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๓๑ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล  และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ

ของประชาชน 
  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 
  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 

ว ๔๒๙/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๓๓ 



 

 - ๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๓๓ 

     ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
รายงานการเข้าร่วมประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงด้านพลศึกษา
และกีฬา ครั้งที่ ๖ (6th  International Conference on Ministers and Senior 
Officials Responsible for Physical Education and Sport) ณ เมืองคาซาน 
สหพันธรัฐรัสเซีย  

๒๖๗๖๔/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๓๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๒๙/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๓๕ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

         ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ว ๓๗๙/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๓๗ 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ว(ร) ๓๖๙/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๓๗ 

การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒๖๓๕๓/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๓๗ 

             มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ว ๔๒๐/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๓๘ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

การจัดท ากรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากร       
แร่ทองค า ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๙  

๒๕๗๐๕/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๓๙ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรใหม้ีรายได้ที่เหมาะสม   
ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพ่ิมเติม  

๒๕๗๕๐/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๓๙ 

มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐  ๒๕๕๖๓/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๓๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๙๗/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๔๐ 



 

 - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๔๑ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือด าเนินโครงการพักช าระหนี้
ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๒๕๖๐  

๒๖๔๑๒/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๔๒ 

ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา”  

๒๖๔๒๑/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๔๓ 

การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัส
และพายุเซินกา  

๒๖๕๖๒/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๔๓ 

รายงานผลการขยายระยะเวลาการช าระหนี้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

๒๖๗๕๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๔๔ 

รายงานผลการด าเนินงานก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต  
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  

๒๖๗๕๕/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๔๔ 

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งและการขอยุบเลิกทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  

๒๗๒๕๑/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๔๔ 

ผลการด าเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครั้งที่ ๑  

๒๗๕๓๑/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๔๕ 

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล 
โดยใช้งบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินของ       
กรมชลประทาน  

๒๗๘๖๙/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๔๕ 

แนวทางการบริหารจัดการมันส าปะหลัง ปี ๒๕๖๐/๖๑   ๒๗๘๘๙/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๔๕ 

ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

๒๘๓๘๐/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๔๖ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
การส่งเสริมให้ปี  ๒๕๖๑ เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ 
“Amazing Thailand Tourism Year 2018”  

ว ๓๙๘/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๔๗ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ป่าชายเลนเพ่ือด าเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินของจังหวัดสมุทรสงคราม  

๒๘๕๒๔/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๔๗ 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง  ๆพร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  



 

 - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี 
มูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๖๘๙๔/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๔๘ 

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง  
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๕,๑๑๒ ล้านบาท     
เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางปะอิน-สระบุรี- 
นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 

๒๕๗๖๗/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๔๘ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลา  

๒๕๗๒๗/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๕๐ 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓      
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๒๗๓๒๖/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๕๐ 

ขออนุมัติกรอบวงเงินเพ่ิมเติมส าหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา -คลอง
สิบเก้า-แก่งคอย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

๒๗๓๓๑/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๕๐ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน- 
สระบุรี-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง  

๒๗๕๓๓/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๕๑ 

ขออนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา และ
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา ของกรมทางหลวง  

๒๗๘๕๕/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๕๑ 

การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ว ๔๓๐/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๕๒ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท 
เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม  

๒๗๖๔๔/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๕๒ 

ขอความเห็นชอบร่างสัญญา ๒.๑ การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design 
Services Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพ่ือ
เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-
นครราชสีมา)  

๒๗๘๑๓/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๕๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๕๓ 

การด าเนินการน าระบบตัว๋รว่ม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชน  ๒๘๕๑๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๕๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนินโครงการ
ก่อสร้างทางคูใ่นเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ....  

๒๘๑๘๓/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๕๕ 



 

 - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอความเห็นชอบร่างสัญญา ๒.๒ ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction 
Supervision  Consultant  Services  Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ 
ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)  

๒๘๕๘๒/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๕๕ 

                การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท
ขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี     
ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๐ + ๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) 
(ช่วง ๑), ช่วง กม.๔ + ๑๐๐.๐๐๐ - กม.๙ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓), ช่วง กม.๓๕ + 
๙๐๐.๐๐๐ -  กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) 
(ช่วง ๑๑) และช่วง กม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ - กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘)  

๒๘๑๓๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๕๖ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   
ร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์
ในระบบขนส่งสาธารณะ 

๒๕๗๖๒/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๕๖ 

     ๖.        ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ   
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือน าไปช าระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๒๖๔๖๓/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๕๗ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔  

๒๗๘๑๘/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๕๗ 

ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. ....  ๒๘๖๓๖/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๕๘ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ๒๘๕๖๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๕๘ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

โครงการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) 
ปรับปรุงใหม ่ 

๒๕๗๔๓/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๕๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๒๙/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๖๐ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
 

 



 

 - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่  ๒ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง          
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)  

๒๕๗๕๗/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๘๓๔๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๖๑ 

การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  

๒๕๔๓๐/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๖๑ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐  ๒๘๑๕๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๖๒ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน    
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint  Press  Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen  Xuan  Phuc) นายกรัฐมนตรี
เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  

๒๗๑๘๒/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๖๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๒๗๑๙๖/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๖๓ 

การจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า  

๒๗๒๔๗/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๖๔ 

การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๙ 
และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒๘๔๔๓/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๖๔ 

ข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรอง
ด้านสุขลักษณะอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN 
Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and Certification  
Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products)  

๒๘๓๗๐/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๖๕ 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจาก         
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๒ 

๒๘๓๖๔/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๖๕ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   



 

 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      

โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
  

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง  ๒๕๖๗๙/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๖๖ 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี         
ครั้งที ่๗ 

๒๘๓๖๖/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๖๖ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ๒๕๕๙๙/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๖๗ 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ๒๕๘๘๗/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๖๘ 

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย -เมียนมา เพ่ือ          
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ครั้งที่ ๘  

๒๖๔๔๙/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๖๘ 

๘.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การส ารวจเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร และงานวิจัย
ที่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

๒๕๕๗๑/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๗๐ 

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๒๙/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๗๑ 

     ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  



 

 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง

สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพ้ืนที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรระหว่าง
ประเทศ  

๒๖๓๖๒/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๗๒ 

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

 ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

  

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๙๗/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๗๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๗๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๗๔ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และข้อเสนอแผนงาน
โครงการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

๒๗๘๓๘/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๗๖ 

     ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย     

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๘๔/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๗๗ 

ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและการก าจัด สมัยที่ ๑๓ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัม
ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๘ และ
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๘  

๒๖๑๘๙/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๗๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๙๗/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๗๙ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) ว(ร) ๔๑๑/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๘๐ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๘๔/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๐ 



 

 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๙๗/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๘๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๘๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๒๙/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๘๓ 

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ....  

๒๕๖๐๕/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๓ 

แนวทางการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร)  ๒๕๗๒๓/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๔ 

การปรับขยายขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้เทียบเท่ากับ
เงินเดือนอาสาสมัครทหารพรานและอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

๒๕๗๓๓/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๔ 

การด าเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล  

ว(ล) ๒๕๗๔๒/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๔ 

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐ   

ว ๓๘๖/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๔ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง การก าหนด
ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส่วนราชการ  

๒๖๑๖๕/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๘๕ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ....  

๒๖๒๐๑/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๘๕ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๖๔๐๓/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๘๕ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ  ๒๖๕๘๙/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๘๕ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)  

๒๖๗๖๐/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๘๖ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
รวม ๗ ฉบับ  

๒๖๘๙๘/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๘๖ 

การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๒๗๒๕๕/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๘๖ 

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี  

๒๗๒๒๘/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๘๖ 

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ      
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ    
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  



 

 - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙  

๒๕๔๓๗/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๘๗ 

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม        
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับอายุความในคดีทุจริต  

๒๕๕๔๕/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๘ 

รายงานผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ๒๕๘๕๗/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๙ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  

๒๕๘๓๑/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๘๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๘๙ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ 

  

การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยภาคเอกชน  ว ๔๐๐/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๙๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๙๑ 

การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล   

แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  

๒๖๒๘๑/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๙๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๓/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๙๒ 

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับ เคลื่ อนและเร่งรัด        
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่  ๓๑ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)  

๒๖๒๗๓/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๙๓ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่  ๓๒ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)  

๒๘๔๑๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๙๔ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป
ธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดินความขัดแย้งที่ดิน -ป่าไม้ การบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map ระบบยุติธรรมชุมชน และการปฏิรูปการเงิน     
ฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน  

๒๖๒๗๑/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๙๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 

ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๙๕ 



 

 - ๑๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ๒๖๔๕๘/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๙๖ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ว ๔๐๗/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๙๗ 

การด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ        
ตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

๒๖๕๘๖/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๙๗ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  

ว ๔๑๒/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๙๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๗/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๙๘ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ว ๔๓๔/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๙๙ 

  ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๒๘๐๒๖/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๐ 

              ผลการปฏิบตัิราชการของคณะรัฐมนตรีในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒๘๑๘๐/๖๐ [๒๒/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๐ 

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์   

สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

๒๘๘๐๐/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๑ 

การน าแนวคิด Tech Visa ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาปรับใช้กับประเทศไทย ๒๘๘๐๒/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๑ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง  
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๗ ฉบับ  

๒๕๙๒๑/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๒ 

ร่างกฎหมายอนุบัญญัติระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒๘ ฉบับ  

๒๖๕๐๐/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๒ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ     
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๙ ฉบับ  

๒๖๔๘๙/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๔ 

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  ๒๖๖๐๐/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๔ 

ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....  ๒๗๐๒๖/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพัก
เอกชน พ.ศ. ....  

๒๖๘๖๙/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๖ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

๒๖๙๐๔/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๖ 



 

 - ๑๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   

ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑ .๔ น้ า เท ค โน โล ย ีที ่ท ัน ส ม ัย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ท า ง                
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้า เนินคดี     
ทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

การจัดท้าร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ         
การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง  
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๒๕๔๓๔/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] ๑๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น   



 

 - ๑๗ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๑๐๘ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๑๐๙ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๑๑๐ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๑๑๑ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๑๑๒ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๑๑๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๑๑๓ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๑๑๔ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๑๑๕ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๑๑๙ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๑๑๖ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๑๑๗ 

ตารางอักษรย่อ  ๑๑๘ 

 
  



 
นโยบายที่ 

๑ 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 



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

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้      

ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน”  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑     

ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดย ณ วันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีความก้าวหน้าสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ชุมชนเข้าร่วมโครงการ ๙,๑๐๑ ชุมชน จ านวนโครงการที่เสนอจากชุมชนและได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการโครงการฯ ระดับอ าเภอ และผ่านความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จากกองทุนจัดท า
งบประมาณเขตพื้นที่ ส านักงบประมาณ จ านวน ๒๔,๑๖๘ โครงการ วงเงิน ๑๙,๘๖๗.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๒ ของ
วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ส าหรับประเภทของโครงการที่เสนอจากชุมชน ได้แก่ (๑) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (๒) การผลิตพืชและ
พันธุ์พืช (๓) การปศุสัตว์ และ (๔) การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ท้ังนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัด
เริ่มโอนเงินให้คณะกรรมการโครงการฯ ระดับชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครบถ้วนแล้ว ๒๔,๑๖๘ โครงการ วงเงิน 
๑๙,๘๖๗.๒๐ ล้านบาท และกลุ่มสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเริ่มด าเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
                ๒. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ ได้แก่ (๑) ระยะเวลาการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างสั้น 
(๒) ข้อปฏิบัติของกรมสรรพากรที่ให้กลุ่มสมาชิกของชุมชน ศพก. และ/หรือเครือข่ายที่เสนอโครงการ ต้องมีหน้าที่หักภาษี          
ณ ที่จ่าย ท าให้เกิดข้อกังวลในขั้นตอนที่ไม่คุ้นเคย (๓) การจัดท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาท าการ และ (๔) เหตุการณ์พายุโซนร้อน “เซินกา” ส่งผลให้ฝนตกหนัก ท าให้บางพื้นที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามแผนได้ และมีวัสดุการเกษตรเสียหายเนื่องจากอุทกภัย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระท าความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายฯ 
รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ซึ่งจะเปิดโครงการฯ ในวันที่ 
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดเตรียมพื้นท่ีปลูกต้นไม้ และกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูก ในวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่น ๆ      
ทุกกระทรวง กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันด าเนินโครงการฯ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ในการด าเนินโครงการฯ ควรยึดหลักการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ “ปลูกป่า ปลูกคน” 
โดยประยุกต์ความส าเร็จจากการพัฒนาฟ้ืนฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ประสบความส าเร็จในหลายพื้นท่ีทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ส าหรับการประเมินความส าเร็จของโครงการฯ ควรให้ความส าคัญ
กับปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จในเชิงคุณภาพร่วมด้วย อาทิ คุณภาพชีวิตของชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจาก
ความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ ปลูกทดแทนภายใต้โครงการฯ และชุมชมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย
การปลูกฟ้ืนฟูและดูแลฝืนป่าไปพร้อมกับการบริหารจัดการป่าชุมชนด้วยความต้องการของชุมชนเอง ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ไม่ ให้มีการตัดต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก   
อยู่ในพืน้ที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น รวมทั้งให้ร่วมกันรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการดูแลรักษาต้นไม้และสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ให้มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย 



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

 ๒ 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

                ๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ิน

อย่างย่ังยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน-กันยายน ๒๕๕๙) 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐)  

                       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง      
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน-
กันยายน ๒๕๕๙) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาชีพและการตลาด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
ชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
และก ากับดูแลแผนแม่บท โดยมีกิจกรรมและงบประมาณจากการบูรณาการแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบประมาณทั้งสิ้น ๘๑,๖๒๘,๓๑๐ บาท และ ๑๑๓,๘๕๑,๒๘๘ บาท ตามล าดับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างพระเมรุมาศจ าลอง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เป็นเงิน ๒๒๒,๖๖๘,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินการการก่อสร้างพระเมรุมาศจ าลองในเขตกรุงเทพมหานคร    
และปริมณฑล จ านวน ๘ แห่ง และในพื้นที่ต่างจังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง จ านวน ๗๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๘๔ แห่ง ตามที่กระทรวง 
มหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยเมื่อ
วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีการเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน มีจังหวัดด าเนินโครงการ จ านวน ๖๖ จังหวัด 
ซึ่งได้ปลูกต้นไม้รวมทั้งสิ้น ๓๒๖,๖๘๕ ต้น ในเนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๒ ไร่ ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมโครงการฯ เมื่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ รวงผึ้ง เสลา และทองอุไร จ านวน ๑,๑๕๘ ต้น บริเวณถนนตัดใหม่ เริ่มจาก
แยกจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น ๗ กิโลเมตร ส าหรับจังหวัดอื่น ๆ จ านวน ๑๐ จังหวัด อยู่ระหว่าง
การเตรียมการด าเนินโครงการ ฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย       

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เพ่ิมเติม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

            ๑. อนุมัติหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพิ่มเติม อีกจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงานพระราชพิธี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ และขอท าความตกลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับส านักงบประมาณตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



 
นโยบายที่ 

๒ 
 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับติดตามการด าเนินการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการหาเบาะแสของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงาน
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการน าระบบเทคโนโลยีสแกนม่านตามาใช้ประโยชน์ กระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวกับการด าเนินคดีแรงงานผิดกฎหมาย กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมประมง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดังกล่าวแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGO) 
ต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญของ
ประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนการบริหารจัดการลุ่มน้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งในระดับพ้ืนที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน 
การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด แนวทาง                                                                                                     
ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้ของส่วนราชการทุก ๓ เดือน เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งส ารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน จ านวนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดท า
แนวทางฟื้นฟูหลังจากน้ าลด โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและ
ทั่วถึง รวมทั้งให้เตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดซ้ าขึ้นอีก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
             ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาน าแนวทาง     
การจัดการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) มาปรับใช้ในการยกระดับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานกลางด้านความมั่นคงที่สามารถควบคุมก ากับดูแลการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ในประเทศ    
ที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ได้อย่างเบ็ดเสร็จและครอบคลุมรอบด้าน เช่น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ภัยธรรมชาติ ตลอดจน
ภัยที่เกิดจากความขัดแย้งของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประสานการด าเนินงานของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต่าง ๆ 
เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อไปด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนการลงพื้นที่เพ่ือตรวจเยี่ยมประชาชน โดยให้พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่จะน าไปใช้รองรับในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ 
โดยควรเป็นแผนงาน/โครงการระยะสั้นที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ ปี รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและสถานที่
ด าเนินการอย่างชัดเจนท่ัวถึง ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ก่อน ดังนี้ 
                          ๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการสร้าง/
ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้น ๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับชุมชนในพ้ืนท่ี โดยอาจพิจารณาน างบประมาณ
ของท้องถิ่นมาร่วมด าเนินการด้วย 
                          ๒.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
จัดให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรขนาดเล็กในชุมชน โดยให้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่เป็นจุดรองรับน้ าตามธรรมชาติ    
อยู่แล้วและมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
                          ๒.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพ โดยสนับสนุนให้มีเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น โรงสีขนาดเล็ก คลังเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
รถบรรทุก รถปรับหน้าดิน รถแบคโฮ รถเกลี่ย รถนวด เป็นต้น ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการให้พิจารณา
สหกรณ์ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นแต่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
เหล่านั้นได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
                          ๒.๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการในลักษณะธนาคารเมล็ดพันธุ์
ส าหรับชุมชน โดยอาจพิจารณาให้เกษตรกรน าเมล็ดพันธุ์ดีมาร่วมโครงการนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ของรัฐ เพื่อให้เกษตรกรรายอื่น
สามารถยืมไปเพาะปลูกต่อไป 
                          ๒.๑.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีตลาดระดับหมู่บ้านหรือต าบล โดยให้ผู้ผลิต
สามารถน าสินค้าประจ าหมู่บ้านหรือต าบลไปจ าหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ท้ังนี้ ให้พิจารณาพื้นท่ีที่เหมาะสม เช่น พื้นที่    
ที่อยู่ในบริเวณชุมชนท่ีมีผู้ซื้อและผู้สัญจรไปมา หรือพื้นที่ริมทางที่ไม่กีดขวางทางจราจร 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาท           
ที่เข้มแข็งยิ่งข้ึนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือด าเนินโครงการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคน
เข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสาร   
ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร ตม. ๖ กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภท
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๒.๓.๑ ให้ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่งวางระบบการบริหารจัดการก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้มี
จ านวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในช่วงเวลาที่เครื่องบินข้ึน-ลงตามก าหนดเวลาปกติ
และในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินล่าช้า ท าให้มีเครื่องบินขึ้น-ลงในเวลาใกล้เคียงกันหลายเที่ยวบินและมีปริมาณผู้โดยสารรอรับการตรวจ
ลงตราเอกสารพร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก โดยให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในท่าอากาศยานนานาชาติที่มีความส าคัญ
เร่งด่วนก่อน เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                          ๒.๓.๒ เร่งรัดการพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการใช้เอกสาร ตม. ๖ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยเร็ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ 
(พลตรี สมแก้ว สิลาวง) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งเป็นการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฉบับเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างกันในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ครอบคลุม ๕ ด้านหลัก คือ (๑) การป้องกัน (๒) การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (๓) ความร่วมมือในการปราบปราม
การค้ามนุษย์ (๔) การส่งกลับ และ (๕) การคืนสู่สังคม 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปรึกษาเจรจากับผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน โดยน าหลักการตามบันทึกความเข้าใจฯ มาเป็นแนวทางส าคัญ     
ในการก าหนดกิจกรรม/โครงการ ในโอกาสต่อไป ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ จะเน้นให้เกิดการป้องกันตั้งแต่ประเทศต้นทาง โดยป้องกัน
กลุ่มเสี่ยงไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกระบวนการส่งกลับและคืนสู่สังคมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ย้อนกลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ าอีก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม [ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงและการดูแลรักษาพ้ืนที่สงวนหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๘๑ ของกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ ๑๗)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๑๑๓,๐๑๗,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการด้านการพัฒนาเพื่อเสริม    
ความมั่นคงและการดูแลรักษาพื้นที่สงวนหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ ของกองทัพบก 
(มณฑลทหารบกท่ี ๑๗) ต่อไป ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรี เพ่ือแก้ไขผลกระทบจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  
     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขผลกระทบจากพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ มีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ ราชอาณาจักร
กัมพูชา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) การแจกเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารการเดินทาง (Travel Document) 
ให้กับคนงานประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มแจกในเดือนสิงหาคมนี้ (๒) การเร่งรัดพิสูจน์สัญชาติแรงงานประมงในไทย 
ณ ศูนย์เบ็ดเสร็จในจังหวัดระยองและสงขลา และ (๓) การออกมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้แรงงานกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยโดยผิดกฎหมาย 
                ๒. การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและ
ประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการออกกฎหมาย
การท างานคนต่างด้าวฉบับใหม่ ที่ท าให้แรงงานเมียนมาที่ไม่มีเอกสารเดินทางกลับประเทศจ านวนมาก เช่น จัดตั้งศูนย์รับแจ้ง      
การท างานของคนต่างด้าว จ านวน ๑๐๐ ศูนย์ทั่วประเทศ และ (๒) การขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาในการออกหนังสือเดินทาง
หรือหนังสือรับรองตัวบุคคล (Certificate of Identity) ให้แก่ผู้ไม่มีเอกสาร 
 
 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือ

ในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและสารต้ังต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จ าเป็น (Memorandum 
of  Understanding between the Royal Thai Police and the Philippine Drug Enforcement Agency 
on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, and Controlled Precursor and  
Essential  Chemicals) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานปราบปรามยาเสพติด
ฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จ าเป็น 
(Memorandum of Understanding between the Royal Thai Police and the Philippine Drug Enforcement Agency 
on Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, and Controlled Precursor and Essential Chemicals) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกรอบพ้ืนฐานส าหรับความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง   
กับการลักลอบค้ายาเสพติดและสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จ าเป็น โดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดแผนการปฏิบัติการ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระบบเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความพร้อม รวมทั้งต้องประสานกับหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของไทยเพื่อด าเนินการอย่างมีเอกภาพและประสานสอดคล้องกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
           ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภา ยหลัง    
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง   ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าว    
ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดจ านวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประเทศละจ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน และคนต่างด้าวไร้สัญชาติจ านวนไม่เกิน ๕๐ คน ตามที่กระทรวง 
มหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ควรมีมาตรการติดตามหรือประเมิน
พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนต่างด้าวที่ได้รับใบส าคัญถิ่นที่อยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์การให้สถานะถิ่นที่อยู่แก่คนต่างด้าวดังกล่าวให้เป็นไปตามอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึง
ผลประโยชน์และความมั่นคงโดยรวมของประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การประกาศเร่ิมการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-ตุรก ี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประกาศเริ่มการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) 
ระหว่างไทย-ตุรกี การหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และการเจรจาจัดท า FTA ครั้งที่ ๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลง
การค้าเสรีไทย-ตุรกี (Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the Turkey-Thailand Free Trade Agreement) 
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจตุรกี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส าหรับการเจรจาจัดท า FTA ระหว่างไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๑ 
เริ่มต้นหลังจากการประกาศเปิดการเจรจา โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและอธิบดีกรมกิจการสหภาพยุโรป 
กระทรวงเศรษฐกิจตุรกี เป็นประธานร่วม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ก าหนดระยะเวลา แผนงานการเจรจา และแบ่งกลุ่มคณะท างานเพื่อเร่ง
สรุปผลการเจรจาในปลายปี ๒๕๖๑ ตามที่รัฐมนตรีสองฝ่ายได้ตกลงไว้ร่วมกัน 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจตุรกี โดยประเด็นส าคัญ   
ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ประกอบด้วย (๑) การใช้จุดแข็งด้านที่ตั้งยุทธศาสตร์เป็นประตูการค้าและการลงทุนระหว่างกัน      
(๒) เป้าหมายการค้าทวิภาคี (๓) เป้าหมายการเจรจา FTA (เฉพาะการค้าสินค้า) (๔) การรื้อฟื้นกรอบการหารือทวิภาคี (๕) การขยาย
การค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน และ (๖) ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น อุตสาหกรรมสินค้าและบริการฮาลาล 
การเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสนับสนุน/ส่งเสริมเกษตรกรตุรกี รวมทั้งได้หารือกับผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของไทยเพียงบริษัทเดียวในตุรกีในการท าธุรกิจอาหารสัตว์ เพาะพันธุ์ไก่ แปรรูปเนื้อไก่ ไข่ และ
อาหารส าเร็จรูปครบวงจรในตุรกี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังที่ ๕๐ และการประชุม

ระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารจ านวน ๑๖ ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองและลงนามในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ในกรอบอาเซียน รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาในกรอบต่าง ๆ 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร ๑๕ ฉบับ ได้แก ่
                          ๑.๒.๑   ร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งอาเซียน 
                          ๑.๒.๒   ร่างแนวทางการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ 
                          ๑.๒.๓   ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหภาพยุโรป ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒ 
                          ๑.๒.๔   ร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพ
ยุโรป 
                          ๑.๒.๕   ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเรื่องความตกลงปารีส 
                          ๑.๒.๖   ร่างแผนด าเนินงานตามถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน -ญี่ปุ่น 
วิสัยทัศน์ร่วม อัตลักษณ์ร่วม อนาคตร่วม ฉบับปรับปรุง 
                          ๑.๒.๗   ร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒ 
                          ๑.๒.๘   ร่างเอกสารแนวคิดต่อข้อเสนอในการจัดตั้งเครือข่ายนักวิชาการระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย 
                          ๑.๒.๙   ร่างเอกสารแนวทางการปฏิบัติตามแผนการด าเนินการตามรายงานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิของ
อาเซียนและรัสเซีย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

                          ๑.๒.๑๐ ร่างแถลงการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนและรัสเซียว่าด้วย
ความพยายามร่วมกันในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ 
                          ๑.๒.๑๑ ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการและต่อต้านปัญหายาเสพติด 
                          ๑.๒.๑๒ ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
                          ๑.๒.๑๓ ร่างเอกสารแนวคิดเรื่องการจัดตั้งการประชุมระหว่างปีกิจกรรมว่าด้วยความมั่นคงและการใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
                          ๑.๒.๑๔ ร่างรายการกิจกรรมที่เป็นทางการ (Track 1) ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส าหรับช่วงปีกิจกรรมถัดไป 
                          ๑.๒.๑๕ ร่างกรอบความร่วมมือโครงการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ของสถาบันฝึกอบรมนักการทูตอาเซียน
บวกสาม : มุ่งสู่การพัฒนาหลักสูตรร่วมอาเซียนบวกสาม 
                    ๑.๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-จีน ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังนี้ หากเป็นกรณี
ผู้แทนฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้แทนดังกล่าว 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-จีน 
มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแตจ่ะตกลงกันระหว่างภาคี รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือแจ้งเลขาธิการ
อาเซียนว่าประเทศไทยได้ด าเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      

ว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือ
และความรับผิดชอบในการด าเนินโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความพร้อมในการเปิดสอน
ระดับปริญญาตรี โดยคาดว่าจะให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในโอกาสที่มีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย -ลาว 
ครั้งที่ ๒๒ ระหว่างกรมเอเชีย แปซิฟิก และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับ        
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่อธิบดี       
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนส าหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ         
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง     
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

ทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จ านวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่าย
การด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     
งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศที่ได้เสนอ
ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คร้ังท่ี ๕๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรฐัมนตรตี่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี ๕๐ มีสาระส าคัญย้ าถึงเจตนารมณ์
ของประเทศสมาชิกในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเสริมสร้างความร่วมมือท้ังในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยวต่าง ๆ ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และประเด็นท้าทายของ
ภูมิภาคและของโลก ซึ่งอาเซียนได้มีท่าทีร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น การช่ืนชมความคืบหน้าและพัฒนาการในประเด็นทะเลจีนใต้     
ที่ได้ข้อสรุปในการจัดท าแนวทางการจัดท าประมวลการปฏิบัติ (Framework of the Code of Conducts) การแสดงความห่วง
กังวลต่อสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี โดยเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อมติที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ และการย้ าต่อ
เจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากการก่อการร้าย เป็นต้น โดยจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ในการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่กรุงมะนิลา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเช็กและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเช็กและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของไทย
ในอดีต “Siam in Transition” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Culture Heritage of Mankind : Protection and Promotion 
Policies in Thailand” ณ พิพิธภัณฑ์ Naprstek Museum of Asian, African and American Culture กรุงปราก และเจรจา
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับประธานคณะกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา วัฒนธรรม เยาวชนและกีฬาแห่งรัฐสภา
สาธารณรัฐเช็ก โดยมีผลการหารือที่ส าคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงในการใช้มิติทางศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว         
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารจัดการแห่งมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในสาธารณรัฐเช็ก และเดินทางไปราชการต่อยังสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย คร้ังที่ ๒ และ        

การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย 

(AIIB) ครั้งที่ ๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เกาะเซจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุม      
สภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อโครงสร้างพื้นฐานท่ียั่งยืน (Sustainable Infrastructure) เพื่อสนับสนุนความเช่ือมโยง     
ในภูมิภาคและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ     



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

ผู้ว่าการ AIIB ของไทยได้กล่าวถ้อยแถลงถึงการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ๆ ของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้นภายใต้แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ และเน้นย้ าถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทย
กับ AIIB เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนความเช่ือมโยงในภูมิภาคโดยเฉพาะในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ส าหรับการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การหารือทวิภาคีกับประธาน AIIB และรองประธาน AIIB ด้านการลงทุน เกี่ยวกับ
การสนับสนุนโครงการเงินกู้ในรูปแบบที่ไม่ต้องค้ าประกันโดยภาครัฐแก่ไทย (๒) การหารือกับกรรมการบริหาร Asia House 
เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรที่ท าหน้าที่เช่ือมภาคเอกชนในภูมิภาคยุโรปเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และ (๓) การประชุมโต๊ะกลม
ของผู้ว่าการ AIIB เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินและแนวทางระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน คร้ังท่ี ๓ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย -คาซัคสถาน (Joint 
Commission : JC) ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งท่ีประชุมฯ ได้มีการลงนาม
บันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ ๓ และความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ
หนังสือเดินทางพิเศษ/หนังสือเดินทางราชการ โดยผลการประชุมฯ มีประเด็นที่ต้องด าเนินการและมอบหมายส่วนราชการ            
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านพลังงาน ด้านวัฒนธรรมและ        
การกีฬา ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมของประชากร ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การสมัครรับเลือกต้ังต าแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunication Union : ITU) อีกวาระหนึ่ง (ปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒) 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการขอเสียง/แลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกของ  ITU     
ในการสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งสมาชิกสภาบริหารของประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักร
ภูฏาน และอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์ดังกล่าว ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศที่ขอปรับแก้ถ้อยค าในบันทึก    
ความเข้าใจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของไทยในการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ฉบับมาตรฐาน และความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการพิจารณาให้จังหวัดของไทยสามารถด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัด/เมือง/มณฑล ของทุกประเทศได้ หากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา อันสอดคล้องกับบริบทด้านการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในปัจจุบัน
นั้น แต่ขอให้ค านึงถึงความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนชาวไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดของไทยสามารถด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของไทยกับ
จังหวัด/เมือง/มณฑลของทุกประเทศได้ โดยให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการด าเนินการสถาปนา
ความสัมพันธ์ฯ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ (เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด
ระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙      
[เรื่อง การก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๐ มกราคม 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

๒๕๕๘ [เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดีเพื่อผลักดันการค้าขายชายแดน
ไทย-เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก] ในเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ตามความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๓. ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับประเทศต่าง ๆ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนดกลไกในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันในระดับพื้นที่เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ระหว่างกันข้ึนด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC คร้ังท่ี ๑๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ ความริเริ่มแห่ง
อ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๕ (Draft Joint Statement of the Fifteenth 
BIMSTEC Ministerial Meeting) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ทั้งหมด 
๑๔ สาขา ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ได้แก่ การค้าและการลงทุน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน การเกษตร 
สาธารณสุข การคมนาคมและความเชื่อมโยง เทคโนโลยี การลดความยากจน การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การประมง การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และวัฒนธรรม โดยจะมีการรับรอง    
ร่างถ้อยแถลงฯ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative or Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : 
BIMSTEC) ครั้งท่ี ๑๕ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการจัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 และกิจกรรมคู่ขนาน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 และกิจกรรมคู่ขนาน ระหว่างวันที่ 
๒-๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การจัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถา
พิเศษ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายในงานมีคูหา Country Pavilion ๑๑ ประเทศ และคูหาแสดงสินค้า ประกอบด้วย อินเดีย 
๔๘ คูหา อาเซียน ๙๐ คูหา และไทย ๕๕ คูหา รวมทั้งมีการจัดสัมมนา (Forum) ส าหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนจากอาเซียนและอินเดีย ภายใต้แนวคิด “Strategic Economic Partnership and 
Connectivity” ใน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การค้าและการลงทุน (๒) การท่องเที่ยวและความเช่ือมโยงของคน และ (๓) ความเชื่อมโยง
ระหว่างสองภูมิภาค 
                ๒. การจัดกิจกรรมคู่ขนาน ได้แก่ (๑) การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนของไทยกับของอาเซียน
และอินเดีย (๒) การสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (๓) การเลี้ยงต้อนรับคณะรัฐมนตรีและเอกชนอาเซียนและอินเดีย 
(๔) การเยี่ยมชมเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ (๕) การจับคู่ธุรกิจยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเร่งรัด     
การส่งออก 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ท่าทีไทยส าหรับการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) คร้ังท่ี ๕  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าส าหรับการหารือกับสิงคโปร์ ในด้านสินค้าเกษตร
และอาหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการลงทุน ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการบิน และด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับ        
การประชุม  Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่  ๕ และอนุมัติ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับรองผลการประชุมฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือ
เฉพาะด้าน (หากมี) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไทยส าหรับการประชุมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง      
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศในการประชุมฯ และการสนับสนุน
ภาคเอกชนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) โดยเฉพาะในสาขาท่ีสิงคโปร์มีความเช่ียวชาญ รวมทั้งการสนับสนุนภาคเอกชนสิงคโปร์เข้าร่วมลงทุน
ในแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ในลักษณะ
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และการร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
ที่ส าคัญของ EEC ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดท าขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือ
ด้านการกีฬาระหว่างกัน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสาระส าคัญของร่างบันทึก         
ความเข้าใจฯ ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) การแลกเปลี่ยนด้านการกีฬาและเยาวชน (๒) การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางกีฬา 
และ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬา เช่น อุปกรณ์กีฬา ครูฝึกกีฬา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางกีฬา และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุนเวชศาสตร์การกีฬา เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างรัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนสาธารณรัฐเมียนมาต่อไป 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬามอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ (โดยระบุต าแหน่ง) 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
 
 
 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การประชุมคณะกรรมการร่วม ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วน

เศรษฐกิจ คร้ังท่ี ๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยรับรองข้อก าหนดขอบเขต (Terms of Reference : ToR) ของการทบทวนทั่วไป
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement : JTEPA) ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น ในการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee : JC) ภายใต้ JTEPA (JC-JTEPA) 
ครั้งที่ ๔ ที่จะจัดขึ้นในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์        
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ส่วนประเด็นการขออนุมัติองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วม       
การประชุม JC-JTEPA ครั้งท่ี ๔ นั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับข้อก าหนดส าหรับการทบทวนท่ัวไป JTEPA ควรระบุให้ชัดเจนว่า ภายหลังจากท่ีคณะอนุกรรมการว่าด้วยการทบทวนท่ัวไป
รายงานผลการทบทวนทั่วไปพร้อมข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการร่วมแล้ว ภารกิจของคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะสิ้นสุดลง โดย
หากท้ังสองฝ่ายมีมติร่วมกันให้มีการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข JTEPA เห็นควรใช้คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วภายใต้ JTEPA 
เป็นกลไกหลักในการทบทวนเพื่อแก้ไขเนื้อหาในความตกลงในส่วนที่รับผิดชอบ ส่วนร่างข้อก าหนดขอบเขต (ToR) ส าหรับการทบทวน
ทั่วไป JTEPA ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทบทวนให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งการด าเนินความร่วมมือในสาขา
ต่าง ๆ ภายใต้ JTEPA ควรพิจารณาปรับกรอบการด าเนินการในสาขาต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และควรน าผลการศึกษา         
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ได้ลงนามกันไว้แล้ว
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงข้อวิพากษ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความตกลงดังกล่าวมาทบทวนใหม่ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  เอกสาร Busan  Declaration ที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่าง

เอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา คร้ังท่ี ๘ ที่สาธารณรัฐเกาหลี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างเอกสาร Busan Declaration ที่จะรับรองในที่ประชุม Foreign Ministers’ 
Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC FMM) ครั้ งที่  ๘  ระหว่างวันที่  ๒๙ -๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีภาคผนวก ๒ ฉบับ คือ (๑) ร่าง New FEALAC Action Plan เป็น
แผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานของ  FEALAC ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ การเสริมสร้างกรอบ        
การบริหารเชิงสถาบันของ FEALAC การส่งเสริมประสิทธิผลของคณะท างานและโครงการ และการขยายความเป็นหุ้นส่วนกับ
องค์การระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ และ (๒) ร่าง FEALAC Troika-Operational Modalities เป็นเอกสารที่ก าหนด
โครงสร้างของ Troika ประกอบด้วย ประเทศผู้ประสานงานก่อนหน้าปัจจุบัน ประเทศผู้ประสานงานในปัจจุบัน และประเทศ        
ผู้ประสานงานในอนาคต 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม  
FEALAC FMM ครั้งท่ี ๘ และร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง      
ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนเป็นล าดับแรก ส าหรับค่าใช้จ่าย
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเช็ก 

คร้ังท่ี ๒ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ยความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจไทย-สาธารณรฐัเชก็ 
ครั้ งที่  ๒  (Draft Protocol of the 2nd Session of the Joint Commission on Economic Cooperation between the 
Kingdom of Thailand and the Czech Republic) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศ         
ได้ด าเนินการร่วมกันไว้ รวมทั้งประเด็นที่จะมีการแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยจะมีการรับรองร่างพิธีสารฯ ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 
๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้      
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการตา่งประเทศรบัความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท าบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ ซึ่งก าหนด
ประเด็นการติดตามการด าเนินความร่วมมือ จ านวน ๑๕ ประเด็น โดยไม่กล่าวถึงประเด็นอ่อนไหวท่ีมีผลต่อความมั่นคง การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่รัฐบาลทั้งสองยังมิได้เคยท าความตกลงกันไว้ รวมทั้งไม่มีการจัดท าความตกลงใด ๆ ในการประชุม ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกการประชุมฯ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ไม่ต้องออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น 
ต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกการประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้        
ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๒. ในส่วนของการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าสตึงเมนัม/สตึงเมตึก นั้น เนื่องจากเรื่องนี้ยังมีความจ าเป็ น     
ต้องพิจารณารายละเอียดของการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้น้ า การขายและรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าดังกล่าว     
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณา     
ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน       
ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่ างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการข้อมูล    
ในภาพรวมทั้งหมดเพื่อใช้ในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการปรับแก้ไข
ถ้อยค าและเพิ่มข้อความบางประการในร่างบันทึกการประชุมฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติการแสดงเจตจ านงที่จะร่วมมือกับ OECD ในการด าเนินโครงการ Country Programme ในโอกาส         

ที่เลขาธิการ OECD เยือนไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                    ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือแสดงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย
ในการร่วมมือในการด าเนินโครงการ Country Programme (CP) และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ 
เมษินทรีย์) เป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลไทย ในโอกาสที่นาย Angel Gurria เลขาธิการ OECD จะเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่าง
วันท่ี ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนิน
โครงการ CP ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ที่เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นผู้ประสานงานกับ OECD ในการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ CP และ
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเจตจ านงของการด าเนิน
ความร่วมมือกับ OECD ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดหลักการที่คณะรัฐมนตรี     
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดต่าง ๆ หลายจังหวัดได้ด าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
หรือบ้านพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศที่มีเขตแดนต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านไว้แล้ว และ
ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ [เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี
กับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน)] เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดของไทยสามารถด าเนินการสถาปนาความสมัพันธ์ในระดับจังหวัด
ของไทยกับจังหวัด/เมือง/มณฑลของทุกประเทศได้ โดยให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ (เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์
บ้านพี่เมืองน้อง) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ [เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 
ระหว่างแม่สอดและเมียวดีเพื่อผลักดันการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก] ดังนั้น จึงมีมติ
ให้กระทรวงมหาดไทย (ทุกจังหวัดที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์แล้ว) พิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์
ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสม และมีความต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม  
การท่องเที่ยว การจัดแสดงและซื้อขายสินค้า การจัดประชุม/สัมมนาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable 

Development Goal 14 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation 

of Sustainable Development Goal 14 ระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Meeting) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าว
ถ้อยแถลงโดยเน้นย้ าว่าประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๔ เรื่องทะเลและมหาสมุทร รวมทั้ง   
ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก UN ประชาคมระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติให้แก่คนรุ่นต่อไป ท้ังนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมรับรอง



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

เอกสารผลลัพธ์การประชุม Our Ocean, Our Future : Call for Action เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
                ๒. การประชุม Partnership Dialogues ประเทศไทยประกาศค ามั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitment) 
จ านวน ๓ หัวข้อ ได้แก่ (๑) การประมงยั่งยืน (๒) มลพิษทางทะเล และ (๓) การบริหารจัดการ ปกป้อง และอนุรักษ์ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
                ๓. ผลลัพธ์การประชุมที่ส าคัญ เช่น ที่ประชุมเสนอแนวทางในการจัดการมลพิษทางทะเลโดยการพัฒนาและการใช้
กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งที่ประชุมหารือและ
ตกลงร่วมกันที่จะยกระดับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานส รุปผลการเข้ า ร่วมประชุ ม  ASEAN-Japan Health Ministers Meeting on Universal Health 

Coverage (UHC) and Population Ageing และการลงนามบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมประชุม  ASEAN-Japan Health Ministers Meeting on Universal 

Health Coverage (UHC) and Population Ageing ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลักดันให้เกิดความ
คืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้าและวิถีชีวิตสูงวัยอย่างมีศกัยภาพ โดยที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ในประเด็นส าคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ (๒) การพัฒนาระบบสุขภาพสู่สังคมสูงอายุ 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 
ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 
ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย มีสาระส าคัญเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุข และแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพในประเด็นที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจ
ร่วมกัน เช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุ การป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนาของ

นายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างถ้อยแถลงของประธานส าหรับการประชุมประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา 
(Emerging Markets and Developing Countries Dialogue : EMDCD) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับ (๑) การด าเนินการเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (๒) การรับมือกับความท้าทาย อาทิ การไร้ผู้ขับเคลื่อน
เพื่อสร้างความเติบโต และการปกป้องทางการค้า (๓) การก่อสร้างกรอบความร่วมมือ “ประเทศ BRICS บวก” ระหว่างประเทศ
ตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา (๔) แนวทางการพัฒนาที่เน้นนวัตกรรม เคารพสิ่งแวดล้อม เปิดกว้าง และยั่งยืน และบูรณาการ
ร่วมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ (๕) การขยายความร่วมมือระหว่างกันด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การเกษตรรูปแบบใหม่ (๖) การด าเนินการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๗) การสนับสนุน
การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนา และการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน และ (๘) การสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติ
ในการมีบทบาทน าในการพัฒนาระหว่างประเทศ และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสาระส าคัญหรือไม่ขัดกับผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน คร้ังท่ี ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

                    ๑.๑ เห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) 
ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ ๒ มีสาระส าคัญในประเด็นความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ด้านการค้าและการลงทุน (๒) ด้านการท่องเที่ยว 
(๓) ด้านการเกษตร (๔) ด้านการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม และ (๕) การรักษาพยาบาลของชาวภูฏานในไทย ท้ังนี้ การประชุม JTC 
ไทย-ภฏูาน ครั้งท่ี ๒ จะเป็นเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์ทางการค้า
และการลงทุนระหว่างไทยกับภูฏาน และจัดท าแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์    
ต่อกัน ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร 
                    ๑.๒ หากในการประชุมดังกล่าวมีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ      
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับภูฏาน โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลง
หรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC ไทย-ภูฏาน 
ครั้งท่ี ๒ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ และเอกสารอื่น ๆ 
ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน รวมทั้งความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรใช้โอกาสนี้ร่วมกันพิจารณาขยายปริมาณการค้าสินค้าและบริการที่แต่ละประเทศ      
มีศักยภาพ โดยขยายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูฏานในสาขาบริการที่ไทยมีความเข้มแข็ง อาทิ บริการ
สุขภาพ และการอ านวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนย์ประเภทที่ ๒ ภายใต้ยูเนสโก   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
และรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนย์ประเภท
ที่ ๒ ภายใต้ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) มีสาระส าคัญเป็น
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในระดับนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อด าเนินการฝึกอบรมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ครู อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการจัดการศึกษาและวิจัยทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดาราศาสตร์    
ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการทางดาราศาสตร ์โดยจะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ 
ในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้อ านวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
ความตกลงฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกที่จะเกิดขึ้น       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการดังกล่าวไว้แล้ว จ านวน ๑๗,๗๕๘,๒๐๐ บาท 
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ขออนุมัติจัดท าและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์      
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (Agreement between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of El Salvador on Visa Exemption for Holders of 
Diplomatic and Official Passports) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่รัฐของทั้ง
สองประเทศสามารถเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานระหว่างกันได้สะดวกมากข้ึน โดยผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือราชการ
ของทั้งสองประเทศจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับการเดินทางเข้าไปยัง ออกจาก ผ่าน และพ านักในดินแดนของอีกฝ่าย 
ในก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีเดินทางเข้าประเทศ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงฯ ระหว่างการเดินทางไป    
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๘ (8th Foreign 
Ministers’ Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation : FEALAC FMM 8) ที่นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย (ในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได ้โดยให้น าเสนอคณะรฐัมนตรทีราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย -จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย -จีน ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยสาระส าคัญของร่างบันทึกวาจา 
เป็นการสรุปเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่มุ่งส่งเสริมและกระชับมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน
ระหว่างกันในความร่วมมือทุกสาขาและทุกระดับเพื่อน าไปสู่การประกาศใช้แผนปฏิบัติการร่วมฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)            
ส่วนสาระส าคัญของร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ขยายสาขาความร่วมมือเพิ่มเติม ๓ สาขา คือ สาขาความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของแรงงาน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาสื่อและประชาสัมพันธ์ รวมเป็น ๒๐ สาขา 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกวาจา
ดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกวาจาและร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและ   
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เสนอแก้ไขค าแปลในสาขา
ความร่วมมือที่ (๑๖) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ข้อ ๙๙ “ภูมิสารนิเทศและเทคโนโลยีอวกาศ” แก้ไขเป็น “ภูมิสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอวกาศ” “เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี” แก้ไขเป็น “เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี” และ “มาตรวิทยาและ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ” แก้ไขเป็น “มาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ” ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่ง

ศตวรรษที่  ๒๑ (MoU on Cooperation within the Framework of Silk Road Economic Belt and the 
21st Century Maritime Silk Road initiative) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหม
ทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (MoU on Cooperation within the Framework of Silk Road Economic Belt and the 21st 
Century Maritime Silk Road initiative) มีสาระส าคัญเป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความเช่ือมโยงของแนวเขต
เศรษฐกิจระหว่างกันในทุกด้าน ได้แก่ (๑) ด้านนโยบาย (๒) ด้านการอ านวยความสะดวก (๓) ด้านการค้าแบบต่อเนื่อง (๔) ด้าน
การรวมกลุ่มทางการเงิน และ (๕) ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน โดยผ่านกลไกการแลกเปลีย่นการเยือนของผู้แทนระดับสงู
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอยู่จัดตั้งเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การท าวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากร และ     
การฝึกอบรม เป็นต้น โดยจะมีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในช่วงการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ ๙ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก    
ความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
 

 
 
 
 
  



 
นโยบายที่ 

๓ 
 

การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
วิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื นที่ เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่
ไม่มีวุฒิการศึกษา ซ่ึงจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื นที่ ทั งนี  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานในสาขา   
ที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย 
โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้วย 
                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการ
โคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไปโดยให้พิจารณาคัดเลือก
พื้นที่โครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นท่ีด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                  (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
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                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือระบายน้ าไม่ทันภายในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและพัทยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแผน     
การระบายน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีต่อไป 
                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจร     
บนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการหาเบาะแสของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ    
การให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการน าระบบเทคโนโลยีสแกนม่านตามาใช้ประโยชน์ กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ    
การด าเนินคดีแรงงานผิดกฎหมาย กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของกรมประมง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดังกล่าวแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGO) ต่าง ๆ      
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญของ
ประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนการบริหารจัดการลุ่มน้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งในระดับพ้ืนที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน 
การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด แนวทาง                                                                                                     
ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้ของส่วนราชการทุก ๓ เดือน เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไป 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)  
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                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งส ารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน จ านวนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือจัดท า
แนวทางฟ้ืนฟูหลังจากน  าลด โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานในพื นที่ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือบูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็ว
และทั่วถึง รวมทั งให้เตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดซ  าขึ นอีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
           ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าที่     
เพ่ือก าหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้มีการจ าแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพ่ิมขึ น     
อย่างทั่วถึง โดยให้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูล      
การขึ นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด า เนินการ นั น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี         
(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เร่งพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและให้        
ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสม    
ตามระดับรายได้ที่ได้มีการจ าแนกไว้ ทั งที่เป็นมาตรการระยะสั นและระยะยาว โดยไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศ   
ในอนาคตเกินจ าเป็น รวมทั งให้พิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ตามโครงการลงทะเบียนฯ ได้เข้าสู่ระบบการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพ่ือให้ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
กลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดท า
โครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้น ให้ทุกส่วนราชการน าข้อตกลงดังกล่าวไปใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทาง    
การติดตามและตรวจสอบภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ เช่น การให้สินบน 
รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการปฏิรูปกิจการต ารวจใน ๓ ด้านหลัก 
คือ (๑) ด้านองค์กร (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) ด้านบุคลากร ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา 
ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้งด้วย เพื่อจะได้พิจารณาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                    ๒.๔ ในการเสนอโครงการ/มาตรการในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของราชการในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการ    
ให้ความส าคัญกับสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ/
มาตรการด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าที่ควรส่งเสริมให้เลือกพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่อาจมีความหลากหลาย และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน    
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ ฝายน้ าล้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว และพบว่ามีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ า เช่น ฝายชะลอน้ า อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และปรับปรุงให้เหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

                    ๒.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักประสานกรมประชาสัมพันธ์ 
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวีดิทัศน์สรุปผลงานส าคัญของรัฐบาลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ และสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) 
โดยให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการด าเนินการในอนาคต
ในแต่ละภาคของประเทศที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้เร่ง
ด าเนินการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ   
นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อน ส าหรับวีดิทัศน์ส่วนท่ีเหลือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
สอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีที่จะก าหนดในครั้งต่อ ๆ ไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กองทุนผู้สูงอายุ
มีอ านาจจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และจัดสรรให้เป็นรายได้ของกองทุน
ปีงบประมาณละไม่เกินสี่พันล้านบาท เพื่อให้กองทุนมีรายได้เพียงพอต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดเพดานรายได้
สูงสุดของกองทุนที่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสุราและยาสูบ และการศึกษาระดับความเหมาะสมของเงินอุดหนุนท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้รับจาก Earmarked Tax รวมทั้งความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรหาแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นภาระภาครัฐในอนาคต การเร่งพัฒนา
ศักยภาพควบคู่กับส่งเสริมการมีงานท าและจูงใจให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของการท างานแทนการรับสวัสดิการจากรัฐ การใช้ระดับ
รายได้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ควรพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม ควบคู่กับ     
การใช้เกณฑ์ทางรายได้ เช่น รูปแบบครอบครัว รวมถึงพิจารณาแนวทางความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือท่ีเน้นผลลพัธ์
เพื่อสังคม (Social Impact Partnership) ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคสังคมเข้ามา 
ร่วมด าเนินการกับภาครัฐในการยกระดับสวัสดิการและบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย) ซึ่งอนุมัติเป็นหลักการว่าการเสนอร่างกฎหมายในเรื่องใดไม่ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้จัดเก็บรายได้
จากผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีตามกฎหมายเกี่ยวกับสุราและยาสูบ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองเด็กแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) การเสริมพลังบุคคลในสังคมแวดล้อมเด็กให้มีความสามารถในการปกป้องคุ้มครองเด็ก (๒) การเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพและบูรณาการการท างานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก (๓) การระดมสรรพก าลังและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจิตอาสาภาคสังคมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก (๔) การยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถ
ในการจัดบริการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและความต้องการต่อเนื่องเป็นระบบและครบวงจร (๕) การพัฒนาระบบและกลไก   
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน การก ากับติดตามและประเมินผล การถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้ และ        
(๖) การสร้างความร่วมมือและกลไกการประสานงานระหว่างประเทศในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง 
มหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ควรก าหนดให้ จัดท า
ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดขึ้นอีก และเมื่อกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติมีผลใช้บังคับ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       
ของมนุษย์พิจารณาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับกฎหมายยุทธศาสตร์
ชาติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนี้ ในขั้นของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวควรบูรณาการ
ร่วมกับงานด้านการคุ้มครองเด็กที่อยู่ภายใต้ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อให้การด าเนินงาน    
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และน าไปสู่การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐน าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้  ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยน ามาตรการนี้ไปใช้บังคับในการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลมด้วย ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ โดยค านึงถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้คณะกรรมการว่าด้วย      
การพัสดุเร่งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณที่ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนิน
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ ตามสัดส่วนของแหล่งเงิน โดยใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล วงเงิน ๘๙๓,๓๒๔,๙๐๐ บาท 
หรือร้อยละ ๑๖.๒๙ ซึ่งได้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘      
ไปด าเนินการแล้ว จ านวน ๙๗,๒๑๑,๐๐๐ บาท และให้การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒๑๒,๓๒๕,๑๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย     
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน รายการค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัย โครงการเคหะชุมชน
และบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ส าหรับวงเงินท่ีเหลือ จ านวน ๕๘๓,๗๘๘,๘๐๐ บาท ให้การเคหะแห่งชาติเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

                 ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า การเคหะแห่งชาติควรมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบกับแผนด าเนินงานในโครงการดังกล่าว และควรเร่งด าเนินการลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้ตามสัญญา รวมทั้ง
เพิ่มมาตรการด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อลดความเสี่ยงจากอาคารคงเหลือ และผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กร 
ไปด าเนินการด้วย 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตาม ๕ ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ (๑) การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เช่น การประชาสัมพันธ์เครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งในชุมชนและสถานศึกษา (๒) การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจาก
การท างานในรูปแบบท่ีเลวร้าย เช่น จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้บริการและแนะน าการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งด้วยการเพิ่มรายได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (๓) การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี
เครือข่าย เช่น สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ก าหนดนโยบายสมาคมที่สมาชิกต้องปฏิบัติตามนโยบายหลักอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอาหาร การต่อต้าน IUU fishing และ (๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ เช่น ประชุมคณะท างานเพื่อร่วมกันจัดท าและบู รณาการฐานข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
แรงงานเด็ก ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ ๓) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
           ๑. อนุมัติในหลักการการจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ประชานิเวศน์ ๓) จ านวน ๕๕๖ หน่วย วงเงินลงทุนรวม ๔๖๔.๔๐ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ภายในประเทศ จ านวน ๔๑๓.๘๒ 
ล้านบาท เงินรายได้ จ านวน ๕๐.๕๙ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ จ านวน ๔๑๓.๘๒ 
ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ด าเนินโครงการได้เมื่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือก าหนดให้นิติบุคคลชุมชน กคช. จัดให้มีระบบขนส่งเพื่อขนส่งผู้อยู่อาศัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด 
และจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ กคช. ในการพัฒนาที่พักอาศัย
ลักษณะผสมผสานกลุ่มรายได้ในอนาคต รวมทั้งควรควบคุมการขายโครงการฯ และการโอนลูกหนี้ในระยะที่ก าหนด รวมถึงควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ อย่างรัดกุมเพื่อให้มีความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการคัดกรองลูกค้ากลุ่ม     
ผู้มีรายได้น้อยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ควรพิจารณาแนวทาง    
การบริหารความเสี่ยงในกรณีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และก าหนดเง่ือนไขการป้องกัน      
การเก็งก าไรเพื่อให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยในการมีที่อยู่อาศัยใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป และให้ด าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังน้ี 
                    ๒.๑ ในการด าเนินโครงการฯ ให้ กคช. ค านึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและ
เหมาะสม เช่น สภาพ ขนาด และรูปแบบของที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางคมนาคม รวมทั้งความคุ้มค่าในการด าเนินการ
และการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานด้วย 
                    ๒.๒ ให้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การซื้อ การบริหารโครงการ และการท าสัญญาซื้อขายให้รอบคอบ รัดกุม 
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างแท้จริงและป้องกันการน ากรรมสิทธิ์ไปขายต่อหรือการเก็งก าไรของผู้ที่
ต้องการแสวงประโยชน์ 
                    ๒.๓ ให้พิจารณาจัดสรรก าไรจากการด าเนินโครงการฯ อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ เพื่อน าไปช่วยเหลือประชาชนผู้มี
รายได้น้อยตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังในโครงการอื่น ๆ ของ กคช. เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยในเขตเมือง
ได้ในลักษณะเช่าหรือเช่าซื้อ และเพื่อเชื่อมโยงกับการด าเนินนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วย 
 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ง
ประกอบด้วย (๑) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้า   
ประชารัฐและร้านอ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด โดยให้วงเงิน ๒๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ส าหรับผู้มีสิทธิท่ีมีรายได้เกินกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และวงเงิน ๓๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ส าหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี (๒) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานก าหนด จ านวน ๔๕ บาทต่อคนต่อ ๓ เดือน        
(๓) วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จ านวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน (๔) วงเงิน
ค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) จ านวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และ (๕) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จ านวน ๕๐๐ บาทต่อคน
ต่อเดือน 
                ๒. ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการดังกล่าวให้ด าเนินการภายใน
วงเงิน ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรก าหนดระเบียบกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการช่วยเหลือของแต่ละสวัสดิการโดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหากเห็นว่ากองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเป็นแนวทางที่เหมาะสม ก็เห็นควรพิจารณาด าเนินการให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเป็นการเฉพาะต่อไป รวมทั้งควรยกเลิกประกาศ/มาตรการ หรือค าสั่งในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับ
การก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือบัตรอย่างแท้จริง ตลอดจนติดตามตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของบุคคลที่ได้รับสวัสดิการที่รัดกุมโดยเฉพาะการพิสูจน์ตัวตน 
หรือการยืนยันสิทธิในการใช้บัตร และทบทวนวงเงินสวัสดิการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือน เป็นต้น 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวให้ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังก ากับดูแลการให้ความช่วยเหลือด้านการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทาง     
การจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยปฏิบัติ เช่น กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อให้การด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
                ๕. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามผล    
การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม และให้รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีอ านาจในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางจัดประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงาน        
ในสาขาที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวง     
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพ่ือให้มีโอกาส      
ไปท างานในต่างประเทศ โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้ร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศสามารถประกอบอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ น นอกจากนี  ให้พิจารณาด าเนินการ
ให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อน
การด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย 
                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการ
โคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไป โดยให้พิจารณาคัดเลือก
พื้นที่โครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นท่ีด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือระบายน้ าไม่ทันภายในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและพัทยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแผน     
การระบายน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีต่อไป 
                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจร     
บนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
       เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภั ยและอาชีวอนามัยเพ่ือ    

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และด าเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของการ
ด าเนินงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูมิภาค โดยจะมีการลงนามในร่างถ้อยแถลงฯ ในการประชุมวิชาการโลกด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (World Congress on Safety and Health at Work 2017) ในวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองและลงนามในร่างถ้อยแถลงฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี    
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘     
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงแรงงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 

สถานการณ์ด้านแรงงาน 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และประมาณการไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และประมาณการไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ มีประเด็นส าคัญ
โดยสรุป ดังนี ้
                    ๑.๑ สถานการณ์การจ้างงาน ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ อัตราการจ้างงานขยายตัวร้อยละ ๑.๘ (YoY) และ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๑.๗๑ (YoY) และประมาณการไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ อัตราการจ้างงาน
ขยายตัวร้อยละ ๒.๑๔ (YoY) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส ๑ ในปเีดียวกัน ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ ๑.๘ (YoY) 
                    ๑.๒ สถานการณ์การว่างงาน ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ ๑.๒ ลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๑.๓ และประมาณการไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ ๑.๑๐ 
                    ๑.๓ สถานการณ์การเลิกจ้าง ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา ๓๓ 
อยู่ท่ีร้อยละ ๐.๒๒ ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๐.๒๕ 
                    ๑.๔ ประเด็นแรงงานที่น่าสนใจ คือ แรงงานนอกระบบเป็นก าลังแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งไม่ได้รับ     
การคุ้มครองในการท างานและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท างาน กระทรวงแรงงานจึงได้มีแนวทางการช่วยเหลือแรงงาน
นอกระบบรวมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ (๑) ระยะเร่งด่วน โดยการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบที่ลงทะเบียนตาม



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ และ (๒) ระยะยาว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ เป็นต้น  
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานปรับปรุงรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานให้มีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน และ
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้ถูกต้องทั่วถึง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์
ด้านแรงงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานในสาขา   
ที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย 
โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้วย 
                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการ
โคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไปโดยให้พิจารณาคัดเลือก
พืน้ที่โครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นท่ีด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือรองรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้มาเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ ทั งนี  ให้รายงาน
ผลการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือระบายน้ าไม่ทันภายในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและพัทยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแผน    
การระบายน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีต่อไป 
                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจร     
บนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 

 
 



 
นโยบายที่ 

๔ 
 

การศึกษาและเรียนรู้ 

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงาน สสค. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ตามที่ประธานกรรมการ สสค. เสนอ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
             ๑. ผลงานส าคัญปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ (๑) การสร้างองค์ความรู้ (๒) การน า
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงด้วยการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (๓) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู และ 
(๔) การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
                ๒. ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน สสค. ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานหรือนิติบุคคลที่จะขอตั้งหรือรับงบประมาณได้เอง    
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ได้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การด าเนินงานขาดความคล่องตัวและต่อเนื่อง 
ไม่สามารถต่อยอดขยายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพทางนโยบาย รวมทั้งไม่สามารถดึงดูดบุคลากรให้อยู่ต่อได้ 
                ๓. ทิศทางการด าเนินงานต่อไป ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นควรสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (องค์การมหาชน) 
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้น า
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
จากต่างประเทศ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน   
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๕ 
 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                       (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเวียดนาม
และเมียนมา และพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าว รวมทั งให้เร่งพิจารณา
ก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวสู่ประเทศไทยด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล
การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย และน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาแนวทาง/มาตรการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ต่อไป 
                    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการผลิตรถยนต์พลังงานเซลล์เช้ือเพลิง
ไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle : FCV) ต้นแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของสมาคมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพและความสามารถ
สูงสุดในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาพิจารณาแนวทางในการน านักเรียนท่ีมีความสนใจในด้านกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนท่ีมีความสามารถโดดเด่นมีพื้นฐาน
และทักษะที่เหมาะสมมาพัฒนาให้เป็นตัวแทนทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรี
ภายใน ๖ เดือน 
                    ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับให้ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. 
พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของข้าราชการให้มีศักยภาพในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและ
พัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการที่จะบรรจุใหม่และข้าราชการปัจจุบัน รวมถึงการจัดกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงของหน่วยงานให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถด าเนิ นการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานเป็นรูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิ



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๓๔ 

การศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานในสาขา   
ที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย 
โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้วย 
                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการ
โคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไปโดยให้พิจารณาคัดเลือก
พื้นที่โครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นท่ีด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน  าท่วมหรือระบายน  าไม่ทันภายในพื นที่
จังหวัดชลบุรีและพัทยาเพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
วางแผนการระบายน  าท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื นที่ต่อไป 
                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจร     
บนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                       (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการเข้าร่วมประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงด้านพลศึกษาและกีฬา ครั งที่  ๖           

(6th  International Conference on Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and 
Sport) ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย  

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงด้านพลศึกษาและ
กีฬา ครั้งที่ ๖ (6th International Conference on Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education 
and Sport) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดยองค์การยูเนสโก       
ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงด้านพลศึกษาและกีฬา มีประเด็นส าคัญใน ๓ ด้าน 
ได้แก่ (๑) การพัฒนากีฬาเพื่อคนทั้งมวลให้เข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยก หรือกีดกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
สตรี เยาวชน และคนพิการ (๒) การส่งเสริมให้กีฬามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและน าไปสู่สันติภาพตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในปี ๒๐๓๐ ขององค์การสหประชาชาติ และ (๓) การปกป้องจรรยาบรรณทางการกีฬา ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไดแ้สดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อแผนปฏิบัตกิารคาซาน (Kazan 
Action Plan) ประเทศไทยจะน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพลศึกษาและการกีฬาของประเทศไทย    
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนพลศึกษาและการกีฬาให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม (๒) การให้การช่วยเหลือองค์กรและสมาคมกีฬาให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ         
(๓) การส่งเสริมกีฬาเพื่อคนทั้งมวล (๔) การผลักดันให้ E-Sport ได้รับการยอมรับเป็นชนิดกีฬา และ (๕) การช่วยเหลือประเทศ   
เล็ก ๆ ให้สามารถก้าวตามข้อก าหนดต่าง ๆ ในการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬาได้ทัน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเวียดนามและ
เมียนมา และพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว รวมทั้งให้เร่งพิจารณาก าหนด
แนวทางและมาตรการในการด าเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวสู่ประเทศไทยด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล
การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย และน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาแนวทาง/มาตรการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ต่อไป 
                    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการผลิตรถยนต์พลังงานเซลล์เช้ือเพลิง
ไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle : FCV) ต้นแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของสมาคมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพและความสามารถสูงสุด
ในแต่ละประเภทกีฬา เพ่ือเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป รวมทั งให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาพิจารณาแนวทางในการน านักเรียนที่มีความสนใจในด้านกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น       
มีพื นฐานและทักษะที่เหมาะสมมาพัฒนาให้เป็นตัวแทนทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพในอนาคต ทั งนี  ให้รายงานผลการด าเนินงาน    
เสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๓๖ 

                    ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับให้ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. 
พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของข้าราชการให้มีศักยภาพในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและ
พัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการที่จะบรรจุใหม่และข้าราชการปัจจุบัน รวมถึงการจัดกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงของหน่วยงานให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานเป็นรูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 
 



 
นโยบายที่ 

๖ 
 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้จัดท าไว้ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
(รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๒๙,๒๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๙ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ 
จ านวน ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๔๗,๖๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒๒๐,๙๘๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๐๒ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๘๐.๒๒) 
                ๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
                    ๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
๒๐,๖๗๐ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๑ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๐,๒๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒ 
                    ๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๓๑,๐๙๖ ล้านบาท มีการก่อหน้ีแล้ว จ านวน ๒๙,๑๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๓ ล้านบาท 
และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๗,๙๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓ 
                ๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน ๘๑,๖๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๘ 
                ๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๕๒๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๒๓๙,๙๒๙ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๖ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๘๔,๙๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๙ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา       

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    ๑.๓ แผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

                    ๑.๔ มอบหมายให้ส านักงบประมาณน าเรื่องการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรณีรายการงบประมาณเดิมที่ยังมีความส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืน เร่งรัดด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน และกรอกข้อมูลในระบบท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ กรณีรายการงบประมาณเดิมที่มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสรร
งบประมาณแล้ว และ/หรือรายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อน าไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู      
ผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ท่ีได้รับผลกระทบ    
อันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย เป็นล าดับแรก โดยให้ขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี     
ที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการแล้วขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนของ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
                    ทั้งนี้ หากด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีวงเงินเหลืออีก ก็ให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับรายการ/โครงการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
หรือขอท าความตกลงกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนด าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ อย่างเคร่งครัด และ
หากด าเนินการแล้วยังมีวงเงินเหลือจ่ายอยู่ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อน าไปใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชน 
โดยพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ รวมถึงพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่จะน าไปใช้รองรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ    
ความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพ้ืนท่ี โดยควรเป็นแผนงาน/โครงการระยะสั้นท่ีสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ ปี 
รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและสถานที่ด าเนินการอย่างชัดเจนทั่วถึง เช่น การสร้าง/ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทาง
ระยะสั้น ๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับชุมชนในพื้นที่ การจัดให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรขนาดเล็กในชุมชน การจัดให้มีตลาด
ระดับหมู่บ้านหรือต าบล เป็นต้น 
                ๓. เห็นชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเสนอเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะส่งผลให้วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรให้กรมบัญชีกลาง
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติฯ ให้เกิดความชัดเจนและเร่งประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นโดยด่วน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

 
 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดท ากรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า โดยแบ่งออกเป็น ๗ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการบริหารจัดการแหล่งแร่ทองค า (๒) ด้านผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น (๓) ด้านความปลอดภัย การป้องกัน
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ (๔) ด้านการก ากับดูแลการประกอบการ (๕) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน       
(๖) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และ (๗) ด้านอ่ืน ๆ เช่น ก าหนดให้การขอต่ออายุประทานบัตรแร่ทองค าและการเพิ่ม
ชนิดแร่ทองค าใช้นโยบายนี้โดยอนุโลม แต่ไม่ครอบคลุมถึงการร่อนแร่ทองค า ซึ่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ    
ได้เห็นชอบแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นว่า การจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน   
ในพื้นที่ส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า ควรด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับจากทุก ๆ ฝ่าย มีการใช้ข้อมูลการ
วิเคราะห์ การทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการในพ้ืนท่ีควบคุม
นอกเหนือพื้นที่ส ารวจและท าเหมืองแร่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละข้อมูลได้ และควรมีการควบคุมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ
ในการประกอบกิจการเหมืองแร่ตั้งแต่การได้รับอนุญาตด าเนินการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ 
๑๐(อาชีวเวชศาสตร์ หรือเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เข้าร่วมในการด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การป้องกัน และ
ควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค า ซึ่งจะได้มีการก ากับติดตามการด าเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถู กต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 

เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ของโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการด าเนินงาน จ านวน ๔๐,๙๘๕ ราย คิดเป็นวงเงินไม่เกิน ๔๐๙.๘๕ ล้านบาท โดยให้
ด าเนินการภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังก ากับดูแลการจ่ายเงินให้แก่
เกษตรกร โดยผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจะต้องไม่มีการหักเงิน
ที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การช าระหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  มาตรการการเงินการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่มีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
มาตรการด้านการคลัง (เงินทดรองราชการเพ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน และมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ    
ที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ) มาตรการด้านการเงินผ่านกลไกของสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐต่าง ๆ และ
มาตรการด้านภาษี (มาตรการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง) 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
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                    ๑.๒ เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย มาตรการ
ภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และโครงการสินเช่ือฟื้นฟู  SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี ๒๕๖๐ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์
โครงการสินเช่ือฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๖๐) 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเช่ือฟื้นฟู 
SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ กรณีการชดเชยค่าธรรมเนียมค้ าประกันแทน SMEs ในปีแรก ให้พิจารณาใช้จ่ายจากเงินกองทุน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อนเป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พร้อมรายละเอียดเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม แล้วแต่กรณี ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
                ๓. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๓.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     
มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส าหรับการบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ได้กระท าตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๓.๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร           
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเงินได้พึงประเมินเท่าท่ีผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยได้จ่ายในระหว่างวันท่ี ๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
             ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาน าแนวทางการจัดการ
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) มาปรับใช้ในการยกระดับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นหน่วยงานกลางด้านความมั่นคงที่สามารถควบคุมก ากับดูแลการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ในประเทศที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ได้อย่าง
เบ็ดเสร็จและครอบคลุมรอบด้าน เช่น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ภัยธรรมชาติ ตลอดจนภัยที่เกิดจากความขัดแย้งของ    
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประสานการด าเนินงานของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวง  
มหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อไปด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนการลงพื้นที่เพ่ือตรวจเยี่ยมประชาชน โดยให้พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่จะน าไปใช้รองรับในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ 
โดยควรเป็นแผนงาน/โครงการระยะสั้นที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ ปี รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและสถานที่
ด าเนินการอย่างชัดเจนท่ัวถึง ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ก่อน ดังนี้ 
                          ๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการสร้าง/
ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้น ๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับชุมชนในพ้ืนท่ี โดยอาจพิจารณาน างบประมาณ
ของท้องถิ่นมาร่วมด าเนินการด้วย 
                          ๒.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
จัดให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรขนาดเล็กในชุมชน โดยให้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่เป็นจุดรองรับน้ าตามธรรมชาติ    
อยู่แล้วและมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
                          ๒.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพ โดยสนับสนุนให้มีเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตร เช่น โรงสีขนาดเล็ก คลังเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
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                                                                                                                   (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐) 
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รถบรรทุก รถปรับหน้าดิน รถแบคโฮ รถเกลี่ย รถนวด เป็นต้น ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการให้พิจารณา
สหกรณ์ที่ยังขาดแคลนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นแต่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เหล่านั้นได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืน 
                          ๒.๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการในลักษณะธนาคารเมล็ดพันธุ์
ส าหรับชุมชน โดยอาจพิจารณาให้เกษตรกรน าเมล็ดพันธุ์ดีมาร่วมโครงการนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ของรัฐ เพ่ือให้เกษตรกร
รายอื่นสามารถยืมไปเพาะปลูกต่อไป 
                          ๒.๑.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีตลาดระดับหมู่บ้านหรือต าบล โดยให้
ผู้ผลิตสามารถน าสินค้าประจ าหมู่บ้านหรือต าบลไปจ าหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ทั้งนี้ ให้พิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
เช่น พ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณชุมชนที่มีผู้ซ้ือและผู้สัญจรไปมา หรือพ้ืนที่ริมทางที่ไม่กีดขวางทางจราจร 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมแหล่งเงินทุน เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาท     
ที่เข้มแข็งย่ิงขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือด าเนินโครงการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคน
เข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสาร   
ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร ตม. ๖ กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภท
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๒.๓.๑ ให้ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่งวางระบบการบริหารจัดการก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้มี
จ านวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในช่วงเวลาที่เครื่องบินข้ึน-ลงตามก าหนดเวลาปกติ
และในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินล่าช้า ท าให้มีเครื่องบินขึ้น-ลงในเวลาใกล้เคียงกันหลายเที่ยวบินและมีปริมาณผู้โดยสารรอรับการตรวจ
ลงตราเอกสารพร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก โดยให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในท่าอากาศยานนานาชาติที่มีความส าคัญ
เร่งด่วนก่อน เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                          ๒.๓.๒ เร่งรัดการพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการใช้เอกสาร ตม. ๖ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยเร็ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานในสาขา   
ที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย 
โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้วย 
                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงาน
โครงการโคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไป



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

โดยให้พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่โครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือระบายน้ าไม่ทันภายในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและพัทยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแผน     
การระบายน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีต่อไป 
                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เช่ือมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจร     
บนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือด าเนินโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้สมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๒ ปี (ปีละ ๗๖๗.๙๐๘ ล้านบาท) 
กรอบวงเงินงบประมาณรวม ๑,๕๓๕.๘๑๖ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรตรวจสอบความซ้ าซ้อนในส่วนของลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรกับสมาชิกของสหกรณ์และสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งความซ้ าซ้อนในการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการหรือ
โครงการในลักษณะเดียวกันของภาครัฐด้วย โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือ ๑ สัญญา ๑ ครัวเรือน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือระดับครัวเรือนอย่างแท้จริง และควรให้ความส าคัญกับการติดตามและปรับปรุงระบบข้อมูล
ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความทันสมัย และมีการบูรณาการข้อมูลและเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ ส าหรับด าเนินการตามโครงการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” โดยมีก าหนดช าระคืนส าหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อภายใน ๖ ปี และกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงแพะภายใน ๕ ปี ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ โดยอนุมัติวงเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จ านวน ๓๕๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ ต่อปี ระยะเวลาปลอดการช าระหนี้ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อใน ๓ ปีแรก และกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะใน ๒ ปีแรก ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการ
สนับสนุนเงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรส าหรับการก่อสร้างโรงเรือนและการจัดหาแหล่งน้ าให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็ว 
เพื่อให้สอดรับกับการอุดหนุนพันธุ์แม่โคเนื้อและพันธุ์แพะเนื้อให้แก่เกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
(เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพา) 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
และควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ความรู้และสนับสนุนการด าเนินงาน
ให้กับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งใหม่ การป้องกันการหมุนเวียนโคเข้าโครงการของรัฐซ้ าซ้อน และการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผล
โครงการฯ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานสนับสนุนให้มีการบูรณาการกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตลอดจนก ากับดูแลการช าระคืนเงินจากเกษตรกรให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา และ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบ
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๘๕ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 
ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถือว่าเป็นค าขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
   ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกร     
ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันท าการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยไม่ให้ ธ.ก.ส. หักเงินช่วยเหลือ
ดังกล่าวจากเกษตรกรเพื่อน าไปช าระหนี้เดิมที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. ก่อน ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการด าเนินการ
จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกาให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี   
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดทุกข้ันตอน และเห็นควรพิจารณาน าเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวให้ครอบคลุมด้านการพัก
ช าระหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติ นอกจากนี้ เห็นควรก าหนด
เป็นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ชัดเจนส าหรับการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไป
อย่างเหมาะสม ทันกับสถานการณ์ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบภายใต้ระเบียบของทางราชการ 
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเตือนภัยทางธรรมชาติที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลในการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและลดความเสียหายร่วมกับทางราชการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการขยายระยะเวลาการช าระหนี้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขยายระยะเวลาการช าระหนี้ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสรรเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรไปด าเนินการในด้านส่งเสริมการผลิต ผลิตผลเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์
อาหารและการพัฒนาธุรกิจในทุกด้าน โดยเงินดังกล่าวมีก าหนดช าระคืนภายใน ๕ ปี ซึ่งได้ครบก าหนดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                ๒. ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งช าระคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 
๔๘๖,๘๔๔,๔๘๒.๖๙ บาท คงเหลือหน้ีค้างช าระ จ านวน ๑๓,๑๕๕,๕๑๗.๓๑ บาท 
                ๓. คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการขยายระยะเวลาการช าระหนี้โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรออกไปจนกว่า      
จะสิ้นสุดการบังคับคดี โดยให้ได้รับการยกเว้นค่าเบี้ยปรับ 
                ๔. ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งช าระต้นเงินให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน  
๓,๙๗๘,๓๐๑.๕๓ บาท คงเหลือต้นเงินค้างช าระ จ านวน ๙,๑๗๗,๒๑๕.๗๘ บาท 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต  ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/
๒๕๕๙ ของคณะกรรมการก ากับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ผลการจ่ายเงิน ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายได้แจ้งให้ธนาคารกรุงไทยโอนเงินเข้าบัญชีชาวไร่อ้อย     
ที่เป็นคู่สัญญาและมีสิทธิได้รับเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๓ งวด คิดเป็นปริมาณอ้อย 
๙๔,๐๑๘,๓๕๖.๐๗๐ ตัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๔๒,๙๓๖,๙๗๑.๑๕ บาท หรือร้อยละ ๙๙.๙๗ ของวงเงินท่ีจะต้องจ่ายทั้งหมด 
                ๒. ชาวไร่อ้อยส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับเงิน คิดเป็นปริมาณอ้อย ๒๘,๖๘๕.๔๙๒ ตัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๘๙,๖๗๘.๗๒ บาท 
หรือร้อยละ ๐.๐๓ ของวงเงินที่จะต้องจ่ายทั้งหมด จ าแนกเป็น (๑) ชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นชาวไร่อ้อย    
ที่ไม่จดทะเบียน จ านวน ๑๔๒ ราย ปริมาณอ้อย ๙,๕๒๕.๒๑๐ ตัน และ (๒) ชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ แต่ยังสามารถ
ขอรับเงินช่วยเหลือได้ ซึ่งเป็นชาวไร่อ้อยที่ไม่ประสงค์ขอรับเงิน จ านวน ๑๐๒ ราย ปริมาณอ้อย ๘,๐๐๙.๔๐๐ ตัน และชาวไร่อ้อย   
ที่อยู่ระหว่างการตดิตามเพื่อให้มาตดิตอ่ขอรบัเงิน จ านวน ๔๐๗ ราย ปริมาณอ้อย ๑๑,๑๕๐.๘๘๒ ตัน ทั้งนี้ กรณีชาวไรอ่้อยที่ไม่จดทะเบียน 
ให้สิ้นสุดการด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังและการขอยุบเลิกทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร) และเห็นชอบการยุบเลิกกองทุนส าหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง 
(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารกองทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี    
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบาย      
การบริหารกองทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ว่ากองทุนดังกล่าวต้องไม่มีภารกิจ ในเรื่องการรักษา
เสถียรภาพด้านราคาของปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม และเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนแล้ว ต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานของรัฐใด ๆ 
ในส่วนของการใช้เงินงบประมาณในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการด าเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 

คร้ังท่ี ๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุ
ตาลัสและพายุเซินกา ครั้งท่ี ๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช้ีแจงแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ การช่วยเหลือ
เยียวยาฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (web conference) แก่จังหวัด  
                ๒. เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา พร้อมทั้งแนวทาง
และขั้นตอนการด าเนินการ การช่วยเหลือเยียวยาฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
                ๓. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ถึง ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๔๔ จังหวัด  
                ๔. จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ ๕ 
กรกฎาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๓๓ จังหวัด 
                ๕. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ การช่วยเหลือเยียวยาฯ ข้อมูล        
ณ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีจังหวัดประกาศให้เกษตรกรยืน่แบบความจ านง จ านวน ๕ จังหวัด อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามในการประกาศยื่นแบบความจ านง จ านวน ๒๒ จังหวัด และยังไม่ด าเนินการ ๖ จังหวัด 
   
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล โดยใช้งบประมาณค่าซ้ือที่ดิน     

ค่าทดแทน ค่าร้ือย้าย ในการจัดหาที่ดินของกรมชลประทาน  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จ านวน ๕๔ 
แปลง เนื้อที่ ๘๖-๒-๓๘.๓ ไร่ ในอัตราไร่ละ ๓๒,๐๐๐ บาท ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรดังกล่าว เห็นควรให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จากแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจั ดหาที่ดิน ซึ่งมีเงินเพียงพอ    
ไปด าเนินการ ในวงเงิน ๒,๗๗๑,๐๖๔ บาท เป็นกรณีเฉพาะราย ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอท าความตกลง       
ในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ท้ังนี้ ให้กรมชลประทานด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ โดยจะต้องก ากับการตรวจสอบสิทธิของบุคคลให้เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง ไม่มีความซ้ าซ้อน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
ราษฎรที่จะได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับรายที่ได้รับความช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้แล้ว ไปด าเนินการด้วย 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  แนวทางการบริหารจัดการมันส าปะหลัง ปี ๒๕๖๐/๖๑    
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ด าเนินการต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับปีการผลิตที่ผ่านมา จ านวน ๓ โครงการ เห็นควรชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา FDR+1 เท่ากับการด าเนินโครงการในปีการผลิตที่ผ่านมา 
กรอบวงเงินชดเชยดอกเบี้ยรวม ๑๘๐.๒๒๕ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง    
ในระบบน้ าหยด (๒) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และ (๓) โครงการสินเชื่อ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันส าปะหลัง ส าหรับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น เห็นควรให้ ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยส่วนต่างจากอัตราร้อยละ ๓ เห็นควรให้ ธ.ก.ส. 
รับภาระ และเนื่องจากการด าเนินโครงการในปีที่ผ่านมามีเกษตรกรและสถาบันการเกษตรสนใจเข้าร่วมโครงการน้อย ธ.ก.ส.       
จึงควรประมวลปัญหาอุปสรรคเพื่อน ามาปรับปรุงรายละเอียดการด าเนินโครงการ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เกษตรกรจะได้รับ
เป็นล าดับแรก และเมื่อสิ้นสุดโครงการควรประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ในการจัดท าโครงการในปีต่อไป 
                    ๑.๒ แนวทางการบริหารจัดการมันส าปะหลัง ปี ๒๕๖๐/๖๑ จ านวน ๘ โครงการ ให้ด าเนินการในกรอบวงเงิน 
๓๗๑.๔๓๔ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง 
(๒) โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันส าปะหลังให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า (๓) โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันส าปะหลัง
ขนาดเล็กให้วิสาหกิจชุมชน (๔) โครงการสนับสนุนเครื่องช่ังน้ าหนักรถบรรทุกให้ด่านที่มีการน าเข้ามันส าปะหลัง (๕) โครงการ
ก ากับดูแลการน าเข้ามันส าปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน (๖) โครงการแปรรูปมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (๗) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด       
(มันเส้นสะอาด) และ (๘) โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง โดยค่าใช้จ่าย         
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ        
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียด     
ของค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับ ธ.ก.ส. ควรค านึงถึงต้นทุนเงินและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้สินเช่ือ โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยง     
ของลูกค้าและค านึงถึงศักยภาพของลูกค้า ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรน าระบบการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มจ านวนผลผลิตต่อไร่และลดพื้นที่เพาะปลูก โดยในระยะแรก      
อาจพิจารณาจัดท าแปลงเพาะปลูกมันส าปะหลังแปลงใหญ่เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร และให้ประสานงานกับ ธ.ก.ส. เพื่อด าเนินการ     
ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถเข้าร่วมโครงการของ ธ.ก.ส. ได้อย่าง
ทั่วถึง 
                ๔. ให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ที่เห็นควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการด าเนินโครงการให้ทั่วถึงเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
ตลอดจนติดตามสถานการณก์ารผลิตและการตลาดมันส าปะหลังอย่างใกล้ชิด และประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการมันส าปะหลังในปีต่อไป และรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเป็นระยะ ๆ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   

       เร่ือง  ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการส าคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ านวน ๑๑ โครงการ ภายในวงเงินรวม ๒,๒๒๕.๔๒ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการด้านการบริหารจัดการน้ า ๓ โครงการ 
วงเงิน ๑,๗๓๗.๓๐ ล้านบาท และ (๒) โครงการด้านการพัฒนาการเกษตร ๘ โครงการ วงเงิน ๔๘๘.๑๒ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และให้หน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เร่งรัดการขอรับจัดสรรงบประมาณกับส านักงบประมาณและเริ่มด าเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันในโอกาสแรก 
แล้วจึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกับกระทรวงการคลังตามขั้นตอนต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ากับดูแลการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างโปร่งใส คุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรให้ท า     
ความตกลงกับกระทรวงการคลังในเรื่องดังกล่าวต่อไป และในการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับมาตรการ      
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้อนุมัติไปแล้ว นอกจากนี้ บางโครงการยังขาดรายละเอียด
ของตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย โครงการ และแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ จึงควรปรับปรุงตัวช้ีวั ดให้สามารถ      
วัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการให้ชัดเจน ปรับปรุงบางโครงการให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น และมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

        ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand 
Tourism Year 2018” มีสาระส าคัญเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพ้ืนฐานความโดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ของไทย รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ก าหนดด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐-เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี
กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวทางน้ า การท่องเที่ยวเพื่อการแต่งงานและ
ฮันนีมูน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และ
มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือด าเนินโครงการ

แก้มลิงทุ่งหินของจังหวัดสมุทรสงคราม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐     
(เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย) วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ (เรื่อง รายงานศึกษา
สถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) เพื่อให้จังหวัดสมุทรสงครามใช้ประโยชน์จากพื้นที่    
ป่าชายเลนในการด าเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน เนื้อที่ ๒,๖๒๓ ไร่ ๒ งาน ๒๓.๒ ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้านต้นล าแพน ต าบลยี่สาร 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนต่อกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งตามขั้นตอนต่อไป และให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และภายหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ รวมทั้งการสร้างความรับรู้



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้พื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าว รวมถึงประโยชน์โดยรวมสูงสุด        
ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบ ารุง     
ป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการด าเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้อง
เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด โดยจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและบ ารุงป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ให้
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลน          
ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อน ามาค านวณพื้นที่ปลูกและบ ารุงป่าชายเลนทดแทนให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง และให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการขอตั้งงบประมาณกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาน าหลัก  Strategic 
Environmental Assessment (SEA) มาใช้ในการด าเนินโครงการดังกล่าวด้วย 
 

        ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 

        ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีสาระส าคัญเป็นการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม     
ที่จะครบระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๖.๓ (ไม่รวม
ภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ ๗ (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๙ (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ ๑๐ (รวมภาษีท้องถิ่น) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เริ่มด าเนินการปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสนอมาในครั้งนี้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการขยายฐานการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้มีความครอบคลุมสินค้าและผู้ประกอบการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ สร้างความเป็นธรรมในระบบ
เศรษฐกิจ และลดการบิดเบือนกลไกราคาที่เกิดจากการไม่สามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในภาคเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบภาษี      
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

        ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

        ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง  รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๕,๑๑๒ ล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางปะอิน-
สระบุรี-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

                     ๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๕,๑๑๒ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จ านวน ๑,๘๔๒ ล้านบาท ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่    
ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับ      
ค่าทดแทนและทรัพย์สินที่ถูกเขตทางเพื่อส่งมอบพ้ืนท่ีให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว และค่าก่อสร้าง 
งานโยธาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จ านวน ๒,๗๗๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่างานล่วงหน้า
ร้อยละ ๑๕ ของค่าก่อสร้าง ๔ ช่วง ที่ขาดอยู่ และค่างวดงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                     ๑.๒ เห็นชอบในหลักการให้กรมทางหลวงปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จาก
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ สายอ าเภอหล่มสัก -อ าเภอน้ า
หนาว ตอนบ้านน้ าดุก-อ าเภอคอนสาร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รวม ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ ล้านบาท ซึ่งเป็น
รายการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้กรมทางหลวงก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒     
แต่เนื่องจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ      
ท าให้ต้องชะลอโครงการ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้กรมทางหลวง
ไปพิจารณาทบทวนและศึกษาทางเลือกแนวทางอื่นที่มีความเหมาะสม มีข้อมูลประกอบรอบด้าน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่า   
และสัตว์ป่าน้อยที่สุด ไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี เพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน จ านวน ๕๑๖ ล้านบาท และค่าก่อสร้างงานโยธา จ านวน ๕๖๔ ล้านบาท โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ   
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งพิจารณาทบทวนและศึกษาทางเลือกแนวเส้นทางด าเนินโคร งการก่อสร้างโครงข่ายทางสายหลัก        
ให้เป็น ๔ ช่องจราจร สายอ าเภอหล่มสัก-อ าเภอน้ าหนาว ตอนบ้านน้ าดุก-อ าเภอคอนสาร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ       
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส าหรับกรณีกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ -กาญจนบุรีอาจต้องปรับเพิ่มขึ้นนั้น เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม   
ก ากับติดตามให้กรมทางหลวงเร่งด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมทั้งควรค านึงถึงผลกระทบ
ต่อความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย แล้วรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดนครราชสีมา 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ดังนี ้
                     ๓.๑ ให้กรมทางหลวงเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการส ารวจทรัพย์สินเพื่อจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และด าเนินการ    
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                     ๓.๒ ในการเสนอขอปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ต่อคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้    
ของโครงการโดยจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงินลงทุนเดิมกับกรอบวงเงิน
ลงทุนใหม่ และหากพบว่า ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้กรอบวงเงินลงทุนใหม่มีความคุ้มค่าน้อยลงอย่ างมี
นัยส าคัญ ให้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือมีมาตรการเพิ่มความคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย รวมทั้งให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ของทั้งโครงการ และชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่โครงการดังกล่าวจะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ด้วย 
                     ๓.๓ ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคตให้กระทรวงคมนาคมก ากับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ   
ในสังกัดด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) อย่างเคร่งครัด 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็น เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน ๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยองค์การสะพานปลา เร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่า การก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบ
เรือดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗       
(ตามข้อ ๕.๑) ว่าด้วยการล่วงล้ าล าน้ า และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด      
และควรตรวจสอบว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือดังกล่าวเข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ รวมถึงควรมีการก ากับดูแลและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะ     
ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ไปด าเนินการ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)     
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย    
๓ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้ได้ระดับสากล สนับสนุน  
การสร้างมูลค่าเพิ่มและบริหารจัดการได้ทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก      
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า และระบบห่วงโซ่อุปทานเส้นทางการค้าในกลุ่ม CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) 
และจีน และ (๓) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะเร่งผลิตก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญด้านโลจิสติกส์และระบบ
ติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงาน ก.พ.ร. เช่น การต่อยอดเทคโนโลยีที่หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้วิจัยและพัฒนาไว้ 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและสามารถน าไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกิด     
การผลิตและบริการได้จริงในประเทศ การก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จให้ชัดเจนมากขึ้น การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา       
นักลงทุนที่สามารถใช้กลไก Team Thailand ได้ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางระบบ  National Single 
Window (NSW) และการซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ         
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวเป็นกลไกการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ส าเร็จ
และใช้ประโยชน์ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อบูรณาการ      
การด าเนินการในภาพรวมต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติกรอบวงเงินเพ่ิมเติมส าหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ

สายชายฝ่ังทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติกรอบวงเงินส าหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จ านวน ๓ แห่ง เพิ่มเติม ๒๔๓.๖๓ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
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ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ รฟท. ด าเนินการภายใต้กรอบวงเงินรวม
ของโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว   
จะเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม
ควรเร่งพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินสิ่งปลูกสร้างและค่ารื้อย้ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการลงทุนพัฒนาระบบรางภายใต้ความรับผิดชอบของ รฟท. และจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของข้อกฎหมาย   
ที่ก าหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการโดยสะท้อนถึงราคาตลาดที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน รวมทั้ง
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้เกิดความรอบคอบ 
ถูกต้อง เหมาะสมอีกครั้งหน่ึง ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ส าหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้เป็นค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น จ านวน ๒๔๓.๖๓ ล้านบาท ให้กระทรวง
คมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ โดยเห็นชอบให้      
การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินได้ตามมาตรา ๓๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔  
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมก ากับดูแลและติดตามการด าเนินโครงการดังกล่าว รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ใน       
ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่ท าให้
การด าเนินโครงการล่าช้า และพิจารณาก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐       
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน- สระบุรี-นครราชสีมา และ

สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-

สระบุรี-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการด าเนินงานก่อสร้างงานโยธา (๑) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทางรวม ๑๙๖ กิโลเมตร     
ลงนามในสัญญารวม ๔๐ สัญญา ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๑.๕๙ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๐.๓๒ (ตามแผนงานร้อยละ ๑๑.๒๗) 
และ (๒) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางรวม ๙๖ กิโลเมตร ลงนามในสัญญารวม ๒๑ สัญญา อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา      
๔ สัญญา ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒.๕๔ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๔๖ (ตามแผนงานร้อยละ ๙.๐๐) 
                ๒. การบริหารจัดการและบ ารุงรักษา (0peration and Maintenance) คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน     
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้กรมทางหลวงด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยเอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนค่าก่อสร้าง
งานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้างรวมถึงรายได้ทั้งหมดจาก
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง และให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) โครงการทั้งหมด 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วน

ของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ของกรมทางหลวง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน    
ในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้กรมทางหลวงด าเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) 
และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance : O&M) โดยเอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินท่ีเอกชนลงทุนก่อสร้าง รวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง และให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินงาน
และบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance) โครงการทั้งหมดทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานส่วนที่เอกชน
เป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยเอกชนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงาน
ระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าบ ารุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขต    



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
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งานและเง่ือนไขที่ก าหนด และมีระยะเวลาร่วมลงทุนไม่เกิน ๓๐ ปี นับแต่เปิดให้บริการ ทั้งนี้ ให้กรมทางหลวงรับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการนโยบายฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เอกชนจะได้รับเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง       
ค่าบ ารุงรักษา และค่าบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งงานอื่นที่ เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเง่ือนไขที่ก าหนด ต้องไม่เกิน
จ านวน ๓๓,๒๕๘ ล้านบาท ส าหรับโครงการ M6 (O&M) และจ านวน ๒๗,๘๒๘ ล้านบาท ส าหรับโครงการ M81 (O&M) รวมถึง
ก าหนดเง่ือนไขในการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของเอกชน และกรณีการปรับลดค่าตอบแทน      
หากเอกชนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ของโครงการ M6 (O&M) และโครงการ M81 (O&M) รับความเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและคณะกรรมการนโยบายฯ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางถนนและทางรางเพื่อให้
โครงการมีความคุ้มค่าในด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ การพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนให้กับเอกชน การก าหนดเง่ือนไข
ในขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) ของงานระบบการบ ารุงรักษาและเกณฑ์คุณภาพของการด าเนินงานและบ ารุงรักษาที่ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนต้องรับผิดชอบด าเนินการที่ชัดเจน การพิจารณาแนวทางการประเมินข้อเสนอของเอกชนเพื่อให้รัฐได้รับประโยชน์       
ทั้งในด้านเทคนิคและด้านการเงิน การก าหนดเง่ือนไขให้ภาคเอกชนจัดท ารายงานทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
ต้นทุนการลงทุนระบบ และค่าใช้จ่ายด าเนินงานและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การก าหนดกลไกการปรับอัตรา       
ค่าผ่านทางเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารจัดการบัญชีเงินทุน
ค่าธรรมเนียมผ่านทางให้มีความเพียงพอต่อการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเอกชนตามก าหนดเวลา และการปรับปรุงกรอบระยะเวลา
การด าเนินโครงการให้รวดเร็วขึ้น ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในระยะต่อไป ควรพิจารณา
รูปแบบการลงทุนท่ีภาคเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนทั้งระบบ และในกรณีที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนการเงินจากภาครัฐ
บางส่วนเพื่อให้โครงการมีผลตอบแทนทางการเงินอยู่ในระดับที่เอกชนมีความสนใจเข้าร่วมลงทุน ให้พิจารณาภายใต้ความสามารถ
ในการลงทุนของเงินกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณไปใช้ในการบ ารุง    
รักษาโครงข่ายถนนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเวนคืน
ที่ดินเพื่อใช้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้พิจารณาก าหนดราคาค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี ) ให้ถูกต้อง          
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและราคาตลาดของ
แต่ละพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนอย่างแท้จริง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเวนคืนที่ดินเพ่ือใช้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
เวนคืนที่ดินเพื่อใช้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้พิจารณาก าหนดราคาค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลู กสร้าง (ถ้ามี) ให้ถูกต้อง          
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและราคาตลาดของ
แต่ละพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนอย่างแท้จริง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย       
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม 

           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ     
ความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย (๑) กรมทางหลวง 
จ านวน ๗๙ สายทาง ๑๔๑ แห่ง วงเงิน ๑,๖๒๐.๖๗ ล้านบาท และ (๒) กรมทางหลวงชนบท จ านวน ๔๗ สายทาง ๑๑๔ แห่ง 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

วงเงิน ๔๘๐.๗๙ ล้านบาท โดยให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ และรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเพื่อขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงถนนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีน้ าท่วมซ้ าซากให้สามารถลดผลกระทบและ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องและเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวางเส้นทางน้ าทุกจุดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มฤดูฝน      
ปี ๒๕๖๑ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างสัญญา ๒.๑ การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design Services Agreement) โครงการ

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ปรับช่ือโครงการ จากเดิม “โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วง
กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)” เป็น “โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วง
กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)” ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอ
เพิ่มเติม 
                ๒. เห็นชอบร่างสัญญา ๒.๑ การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design Services Agreement) โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ในวงเงินค่าจ้าง ๑,๗๐๖.๗๗๑ ล้านบาท 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ด าเนินโครงการฯ ด้วยความละเอียดรอบคอบและค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ รวมถึงศักดิ์ศรีและความน่าเช่ือถือ
ของประเทศไทย และด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้ง
สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ และให้ความส าคัญกับการก ากับและบริหารโครงการฯ      
ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามเง่ือนไขที่ส าคัญตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ [เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-
หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)] โดยเฉพาะกรณีการจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อให้สอดรับกับแผนการด าเนิน
โครงการที่ก าหนดไว ้
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานในสาขา   
ที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย 
โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้วย 
                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการ
โคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไปโดยให้พิจารณาคัดเลือก
พื้นทีโ่ครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นท่ีด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือระบายน้ าไม่ทันภายในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและพัทยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแผน    
การระบายน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีต่อไป 
                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพ่ิมเติมให้เชื่อมต่อกับถนน เลียบ
ชายทะเลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทาความแออัด
ของการจราจรบนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการน าระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเช่ือมการเดินทาง     
ของประชาชน ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ประกอบด้วย การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC) และ     



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

การด าเนินงานบูรณาการระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) เพื่อใช้งานระบบตั๋วร่วม ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งด าเนินการน าระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเช่ือมการเดินทางของ
ประชาชนอย่างครบวงจรให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยข้อเสนอที่จะมีการให้สิทธิหรือโอนสิทธิให้การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยใช้ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) นั้น เห็นควรด าเนินการตามระเบียบการคลังว่าด้วยการ
บริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องการโอนสิทธิระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) ระหว่างส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทเพื่อเป็น
ผู้บริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม เห็นควรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุน และก ากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๘ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ     

สายใต้ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อด าเนินโครงการ

ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่ต าบลวังก์พง อ าเภอปราณบุรี และต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้าง
ทางและสะพานข้ามทางรถไฟ ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงหัวหิน -ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างสัญญา ๒.๒ ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction Supervision  Consultant  

Services  Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ 
ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบร่างสัญญา ๒.๒ ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant 
Services Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน      
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-
นครราชสีมา) โดยให้ปรับกรอบวงเงินสัญญา ๒.๒ ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง จากเดิมจ านวน ๑,๖๔๙.๐๘ ล้านบาท เป็น
จ านวน ๓,๕๐๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) โดยวิธีการปรับเกลี่ยจากค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
วงเงินรวมของโครงการฯ จ านวน ๑๗๙,๔๑๒.๒๑ ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ท้ังนี้ การด าเนินการตามร่างสัญญาดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย)ด าเนินการ
ให้ถูกต้องเป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าโครงการสูง และเป็นโครงการความร่วมมือ
ในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล จึงควรใช้ความละเอียดรอบคอบในระดับท่ีสูงที่สุดในการด าเนินการในทุกขั้นตอนโดยค านึงถึงผลประโยชน์    
ของประเทศเป็นที่ตั้ง และควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและเข้าถึงข้อมู ลได้อย่างสม่ าเสมอ       
เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลด าเนินโครงการด้วยความโปร่งใส เหมาะสม และคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน       
เป็นส าคัญ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยก ากับและบริหารการด าเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้กรอบวงเงินรวมของโครงการอยู่ภายใต้กรอบวงเงินรวมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามเง่ือนไขที่ส าคัญตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดตั้งองค์กรพิเศษและเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘      
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง     การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทาง

หลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๐ + ๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยก     
ต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔ + ๑๐๐.๐๐๐ - กม.๙ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓), ช่วง กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ - 
กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วงกม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ -      
กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง +๘) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีกรมทางหลวงก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ 
ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐-กม.๐+๔๐๐.๐๐๐ 
(รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔+๑๐๐.๐๐๐-กม.๙+๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓),ช่วง กม.๓๕+๙๐๐.๐๐๐-กม.๓๘+
๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วง กม.๖๔+๗๐๐.๐๐๐-กม.๗๐+๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘) 
รวม ๔ ช่วง ระยะทาง ๑๓.๒ กิโลเมตร วงเงิน ๕,๙๕๘.๑๗๕ ล้านบาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 

        ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เร่ือง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่ง
สาธารณะ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงพลังงาน และกรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
ป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ก าหนด โดยให้ด าเนินการเมื่อถึงวงรอบของการปรับปรุงหรือติดตั้งป้ายใหม่ ซึ่งจะต้องไม่กระทบ
กับงบประมาณปกติของหน่วยงาน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ควรปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทย และกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มี
อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

        ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือน าไปช าระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อน าไปช าระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับ
อากาศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๘๓๓.๐๘๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง จ านวน ๑,๙๐๕.๕๔๓ ล้าน
บาท และค่าเหมาซ่อม จ านวน ๙๒๗.๕๔๑ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน 
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและส านักงบประมาณที่เห็นว่า นอกจาก
ค่าเช้ือเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศแล้ว ขสมก. ยังมีภาระหนี้ค้างช าระกับบริษัท ปตท. (จ ากัด) มหาชน คือ ค่าเช้ือเพลิง
รถเมล์ธรรมดาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีหนี้ค้างช าระเป็นจ านวนเงิน ๖๘๔.๒๖๖ ล้านบาท 
จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ ขสมก. ช าระหนี้จ านวนดังกล่าวพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย และเห็นควรให้ ขสมก. ด าเนินการ
ขอบรรจุแผนการกู้เงินจ านวนดังกล่าวไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งให้กระทรวง
คมนาคมพิจารณาตรวจสอบและก ากับให้ ขสมก. จัดท ากรอบวงเงินตามความจ าเป็นและเหมาะสมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเคร่งครัด      
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

        ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย (๑) การจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนในระดับต่าง ๆ และ 
(๒) ผลการด าเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘๕ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๓๙๙.๑๗ 
ล้านบาท โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และมอบหมายงานด้านการวิจัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่สนับสนุนการด าเนินงาน         
แบบบูรณาการในภูมิภาคต่าง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติเสนอ 
                ๒. ส าหรับรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยแผนปฏิบัติการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ส่วนแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซี่งได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน 
๑,๐๒๕.๙๘ ล้านบาท หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อด าเนินการเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผน     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศใช้บังคับแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรเร่งก าหนดแนวทาง/มาตรการในการลดปริมาณการน าเข้าและการใช้ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
ทางการเกษตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ [เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ    
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และเพิ่มองค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ] รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเป็นระยะ ๆ ไปด าเนินการต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้แพร่หลาย
มากยิ่งข้ึน โดยให้ก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ชัดเจนด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง     ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มแห่งชาติ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ จัดตั้งกองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มขึ้นในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนด้านการเงินส าหรับการศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ และก าหนดบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า กองทุนปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มต้องไม่มีภารกิจ       
ในเรื่องการรักษาเสถียรภาพด้านราคาของปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม และเมื่อจัดตั้งกองทุนแล้วต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับการใช้
งบประมาณของหน่วยงานของรัฐใด ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตและการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ ามันและ
น้ ามันปาล์ม รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนควรครอบคลุมด้านการป้องกันและหรือลดผลกระทบจากภัยที่เกิดจาก
ศัตรูธรรมชาติทั้งโรคและแมลงระบาด นอกจากนี้ ควรเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรให้มีผู้ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ และการให้
ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิตท ารายงานปริมาณการผลิต การจ าหน่าย ปริมาณคงเหลือ รวมถึงปริมาณน าเข้า ควรออกแบบ
ระบบการเก็บและเช่ือมโยงข้อมูลที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณที่เห็นควรมีการจัดท าตัวช้ีวัดผลส าเร็จการท างาน      
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบให้ชัดเจน และมีการวางระบบการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง    
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องมีเงินส่งเข้ากองทุนให้ชัดเจน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง     
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ                
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง   มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) กระตุ้น    
ให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต/ธุรกิจบริการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (๒) ผลักดัน 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

System Integrator (SI) ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน      
ด้านต้นทุนการผลิตให้กับ SI ในประเทศ และ (๓) พัฒนาศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือในเครือข่ายหน่วยงาน Center of 
Robotics Excellence (CoRE) และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญกับ
การสร้างเครือข่ายระหว่างกันและการเชื่อมโยงความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและ
ธุรกิจไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งควรมีกลไกการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบที่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ท้ังนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
หน่วยงานหลักในการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
โดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ซึ่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น เพื่อน า      
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศให้เหมาะสมด้วย 

 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) ปรับปรุงใหม่ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบโครงการค้ าประกันสินเช่ือ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) ปรับปรุงใหม่ 
(โครงการ PGS ระยะที่ ๖ ปรับปรุงใหม่) โดยรัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมการค้ าประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs สี่ปีแรกในอัตรา
ร้อยละ ๑.๗๕ ร้อยละ ๑.๒๕ ร้อยละ ๐.๗๕ และร้อยละ ๐.๒๕ ตามล าดับ และให้สถาบันการเงินร่วมชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน
ในปีที่ ๒ ถึง ๔ ในส่วนท่ีเหลือ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่มีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมใน ๔ ปีแรก รวมทั้งเพิ่มความรับผิดชอบ
จ่ายค่าประกันชดเชย จากเดิมสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๓.๗๕ เป็นสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของภาระค้ าประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุ   
การค้ าประกัน และอนุมัติงบประมาณชดเชยเพิ่มเติมไม่เกิน ๘,๓๐๒.๕๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในส่วนของ
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ PGS ระยะที่ ๖ ปรับปรุงใหม่ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการค้ าประกันสินเช่ือของโครงการ PGS ระยะที่ ๖ ปรับปรุงใหม่ 
เป็นล าดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย บสย. รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรส่งเสริมให้มีการกระจาย
วงเงินให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs รายเล็ก และผู้ประกอบการ SMEs ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพมากขึ้น และให้มีการออกแบบ
ลักษณะการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลของสินเชื่อภายใต้โครงการ PGS ระยะที่ ๖ ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการใช้
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของนโยบายและเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งควรท า
ข้อตกลงกับสถาบันการเงินถึงกลไกการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค้ าประกันในปีท่ี ๒-๔ ให้ชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง       
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเวียดนามและ
เมียนมา และพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว รวมทั้งให้เร่งพิจารณาก าหนด
แนวทางและมาตรการในการด าเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวสู่ประเทศไทยด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพ่ือรวบรวมข้อมูล
การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย และน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาแนวทาง/มาตรการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ต่อไป 
                    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการผลิตรถยนต์พลังงานเซลล์เช้ือเพลิง
ไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle : FCV) ต้นแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของสมาคมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพและความสามารถ
สูงสุดในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาพิจารณาแนวทางในการน านักเรียนท่ีมีความสนใจในด้านกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนท่ีมีความสามารถโดดเด่นมีพื้นฐาน
และทักษะที่เหมาะสมมาพัฒนาให้เป็นตัวแทนทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรี
ภายใน ๖ เดือน 
                    ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับให้ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. 
พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของข้าราชการให้มีศักยภาพในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและ
พัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการที่จะบรรจุใหม่และข้าราชการปัจจุบัน รวมถึงการจัดกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงของหน่วยงานให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานเป็นรูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 

 

   ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมท่ี ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของการลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) และพิจารณาก าหนดค่าบริการทั้งในประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเหมาะสม รวมทั้งเร่งประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือให้มีการเข้ามาเชื่อมต่อโครงข่ายท่ีประเทศ
ไทยได้ด าเนินการไว้แล้ว และให้มีการประเมินผลการลงทุนเป็นระยะ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



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

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

                ๒. เห็นชอบในหลักการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอเพิ่มเติมว่า กิจกรรมย่อย
ใด ๆ ภายใต้กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว 
ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
               ๓. มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ
หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
                   ๓.๑ เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผน    
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค      
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นระยะ ๆ 
                   ๓.๒ หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการด าเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะการก าหนดสิทธิในทรัพย์สินที่เป็น
อุปกรณ์ (ทรัพย์สินที่จับต้องได้) และทรัพย์สินที่เป็นสิทธิการใช้งานวงจร (ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ให้ชัดเจน 
                   ๓.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ากับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามนัย    
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) อย่างเคร่งครัด 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง   ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ในส่วนของคุณสมบัติทั่วไปของ กสทช. การพ้นจากต าแหน่งนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระของ กสทช. และอ านาจหน้าที่
ของ กสทช. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเรื่องด่วน แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง     
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ 
ซึ่งท่ีประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการด าเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อย และโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
                ๒. รับทราบความก้าวหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศที่ส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ การขับเคลื่อน
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัดการลงทุนของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน มาตรการให้ความช่วยเหลือ



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ  Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ มาตรการสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น และมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ตามมาตรการใหม่ 
                ๓ . มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
จ านวน ๕ มาตรการ ประกอบด้วย (๑) มาตรการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือ
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (๒) มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) 
(๓) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ (๔) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการ SMEs 
Transformation Loan และ (๕) โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน และมอบหมายให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐        
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทุก ๓ เดือน 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า  
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง   ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๓.๗ เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ ๓.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวจาก
ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑.๓ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกสินค้าและบริการ การใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล การขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน รวม     
ครึ่งปีแรกปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๕ 
                ๒. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ าร้อยละ ๑.๒ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๑ บัญชีเดินสะพัดเกินดุล ๘.๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒๘๔.๗ พันล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๗ ของ GDP 
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ อยู่ท่ี ๑๘๕.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นไตรมาส
ที่สามของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๖,๑๖๖.๕ พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗ ของ GDP 
                ๓. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓.๕-๔.๐ ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๓.๒ 
ในปี ๒๕๕๙ และเป็นการปรับเพิ่มประมาณการจากร้อยละ ๓.๓-๓.๘ จากการแถลงข่าวของไตรมาสแรกปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๕.๗ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัว
ร้อยละ ๓.๒ และร้อยละ ๓.๔ ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๔-๐.๙ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๙.๗ 
ของ GDP 
                ๔. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ควรให้ความส าคัญกับ (๑) การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติ    
ทางธรรมชาติ (๒) การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบส าคัญ ๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย (๓) การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก (๔) การดูแลรายได้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และ (๕) การด าเนินการให้ภาค    
การผลิตนอกภาคการเกษตรมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ 
 



 
นโยบายที่ 

๗ 
 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) เร่ือง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน 

ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint  Press  Statement) เรื่อง การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ    
ของนายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen  Xuan  Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหากมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้      
ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับความเช่ือมโยงทางอากาศกรณีสายการบิน Vietjet ประสงค์ท าการบินมายังประเทศไทยในเส้นทาง   
นครโฮจิมินห์-เชียงใหม่ และประเด็นการขยายความความเช่ือมโยงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างสองประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม 
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Memorandum of Understanding of Cooperation in the Field of 
Posts, Telecommunications, Information and Digital Technology between the Ministry of Digital Economy and 
Society to the Kingdom of Thailand and the Ministry of Information and Communications of the Socialist Republic 
of Viet Nam) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
ระหว่างสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนา
บุคลากรด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจทิัล เป็นต้น โดยจะมีการลงนามในรา่งบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรไทย
ของนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
ด้วย 
 
 



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

 
 
 
 

 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม      

กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กับกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (Memorandum of Understanding 
between the Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Viet Nam and the Ministry of Commerce of 
the Kingdom of Thailand on Economic and Trade Cooperation) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานความสนใจร่วมกัน อ านวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของภาคเอกชน   
ในความร่วมมือด้านการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคีที่ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย
เป็นสมาชิก เพื่อเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าในระดับทวิภาคี โดยจะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในช่วง
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์     
ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับภาษาอังกฤษ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ     
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง     
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) คร้ังท่ี ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบการประกาศความส าเร็จของการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลง   
ด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง ที่ได้เริ่มการเจรจามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีแผนท่ีจะลงนามระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งท่ี ๓๑ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ เห็นชอบเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) ครั้งที่ ๔๙ 
และการประชุมอื่น ๆ จ านวน ๑๔ ฉบับ ประกอบด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายในอาเซียน จ านวน ๙ ฉบับ และ
เอกสารที ่AEM จะรับรองร่วมกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน จ านวน ๕ ฉบับ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว         
ในการประชุม AEM ครั้งท่ี ๔๙ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๖-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อเสนอแนะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของเอกสารสรุปสาระ
แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ปี ๒๐๑๗-๒๐๒๕ และข้อสังเกตของกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนของการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และแผนการด าเนินงานด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย หลังปี ๒๕๖๐ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารส าหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Inspection and 
Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมรายสาขาว่าด้วยระบบการตรวจสอบและการให้
การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition 
Arrangement for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products)          
มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบของประเทศสมาชิกอาเซียนในการยอมรับร่วมซึ่งกันและกันในระบบการตรวจสอบและการให้     
การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารในอาเซียน ภายใต้พิกัดศุลกากร ตอนที่ ๑๖-๒๒ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้า      
ลดความซ้ าซ้อน และเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                    ๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ 
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) ครั้งที่ ๔๙ ระหว่างวันท่ี ๔-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี     
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกผู้แทนในคณะกรรมการร่วมรายสาขาที่ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
และมีการประสานงานกับภาคเอกชนในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการประชุมที่ครบถ้วน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท า
ข้อก าหนด กฎ หรือองค์ประกอบของระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารที่ไม่เป็นอุปสรรคการส่งออก
สินค้าอาหารส าเร็จรูปของประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       

ในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                    ๑.๑ ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ   
การใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะ
ที่  ๒  (Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transport Sector of the ASEAN Region Phase II)    
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ    
ทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
                    ๑.๒ ให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือท้ัง ๒ ฉบับดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด    
ในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยเฉพาะในข้อก าหนดที่เกี่ยวกับความพยายามของอาเซียนในการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนต้องรับมาด าเนินการให้เป็นไปได้ภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบของประเทศไทย
ต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ ระยะที่ ๑ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินโครงการฯ ในระยะที่ ๒ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



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

 
 
 
 

 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

        ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   

       เร่ือง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างเอกสารจ านวน ๓ ฉบับ ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (ข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑๐ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ และกรอบความร่วมมือ
แม่น้ าโขง-คงคา) ในวันท่ี ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดังนี้ 
                          ๑.๑.๑ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑๐ (Tenth Ministerial 
Meeting of the Lower Mekong Initiative : Joint Statement) เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นท่ีจะให้มีความคืบหน้าในการพัฒนา
และการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขง เพื่อระเบียบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มั่นคงและ
มั่งคั่ง รวมถึงให้ยึดมั่นด าเนินโครงการตามข้อเสนอภายใต้สาขาความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในภูมิภาค 
ความร่วมมือข้ามพรมแดน และประชาคมอาเซียน 
                          ๑.๑.๒ ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ (Draft Chair’s 
Statement of the 10th Mekong-Japan Foreign Ministers’ Meeting) เป็นการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการภายใต้
กรอบความร่วมมือและเน้นย้ าความส าคัญของการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดง    
ความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนขอบคุณญี่ปุ่นส าหรับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่อประเทศ       
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
                          ๑.๑.๓ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคา ครั้งที่ ๘ (Draft Joint 
Ministerial Statement for the 8th MGC Ministerial Meeting) เป็นการยินดีต่อความคืบหน้าของการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-คงคา ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ การส่งเสริมความร่วมมือในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างประเทศ
สมาชิกความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-คงคา การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเช่ือมโยงระหว่างอินเดียกับลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะในทางน้ า
และทางบก รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ส าหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๑ เพื่อเสนอในท่ีประชุมรัฐมนตรีครั้งถัดไป  
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี ๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓    
และร่างถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๗ โดยร่าง
แผนปฏิบัติการฯ ระบุรายการกิจกรรมและโครงการซึ่งจะมีการด าเนินการต่อไปในช่วง ๓ ปีข้างหน้า ครอบคลุมสาขาความร่วมมือ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

๖ สาขา ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากร
น้ า การเกษตรและพัฒนาชนบท และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งระบุข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กองทุนและโครงการความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับร่างถ้อยแถลงฯ กล่าวถึงความคืบหน้าของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศลุ่มน้ าโขงและสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และที่จะได้รับการรับรอง
ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันท่ี ๓๑ สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๗ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสาร
ดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแผนปฏิบัติการฯ และร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด า เนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

      ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ. 
เสนอ โดยมีผลการพิจารณาและมติที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุที่ได้มาตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๙     
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและนครพนม และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ช้ีแจงท าความเข้าใจ    
กับนักลงทุนเกี่ยวกับรายละเอียดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงื่อนไขในการเช่าให้ละเอียด ชัดเจน และครบถ้วน 
                    ๑.๒ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กาญจนบุรี และนครพนม ซึ่งให้
ยกเว้นค่าเช่าท่ีดินราชพัสดุเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันจัดท าสัญญาเช่า และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณามาตรการเร่งรัดการลงทุนและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากข้ึน 
                    ๑.๓ เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกของการตรวจสอบเอกสารและพิธีการ
ศุลกากรผ่านการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ระบบ CIQ (Customs, Immigration and Quarantine) และมอบหมายหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งน าพื้นที่มาก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ และเร่งเจรจากับมาเลเซีย    
เพื่อก าหนดจุดผ่านแดน ณ ด่านสะเดาแห่งใหม่ 
                    ๑.๔ เห็นชอบการแก้ไขค าสั่ง กนพ. ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมปรับปรุงค าสั่งดังกล่าว และด าเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงการต่างประเทศในการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
                    ๑.๕ เห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 
๓ กลไก คือ (๑) ก าหนดแนวปฏิบัติในการประสานงานระหว่างอนุกรรมการภายใต้ กนพ. และกลไกระดับพื้นที่ (๒) ให้คณะอนุกรรมการ
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ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ (๓) วางแนวทาง
การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานในส่วนกลาง 
                    ๑.๖ รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้รับนโยบายและความเห็นของ กนพ.    
ไปประกอบการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านลงทุน (One Stop Service : OSS) และการแก้ไขปัญหากรณีภาระค่าใช้จ่าย (ค่าสาธารณูปโภค) ในศูนย์ OSS      
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และการด าเนินโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สามารถด าเนินการได้ตามแผน เป็นต้น 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
กรณีที่กรมศุลกากรมีความต้องการอัตราก าลงัเจ้าหน้าท่ีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่ออนุมัติกรอบอัตราก าลังนั้น มิใช่อ านาจหน้าที่ของส านักงาน ก.พ.ร. จึงขอแก้ไขเป็นส านักงาน ก.พ. 
ไปด าเนินการ  
                ๓. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุม กนพ. ต่อไป โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ในประเทศ จ านวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท 
และเงินรายได้ของ กฟภ. จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการฯ 
โดย กฟภ. จะทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. ด าเนินการโครงการฯ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๔๖)       
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาทิ การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
กับผู้ใช้ไฟทุกประเภท และการน าค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องและค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องมาเป็น
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานในการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ
ส านักงบประมาณที่เห็นควรมีการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะแรกของโครงการฯ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในระยะที่ ๒ 
ต่อไป และให้ กฟภ. กู้เงินภายในประเทศ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน นอกจากนี้ ควรน าผลการศึกษา “โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูงตามนโยบายรัฐบาล : จังหวัดเชียงรายและนครพนม”    
มาประกอบการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และควรด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในระยะแรกอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ตรงตามเป้าหมายของโครงการฯ ท่ีได้ก าหนดไว้ ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้ กฟภ. เร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยควบคุม
ต้นทุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โดยหากตรวจพบปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่มีผลต่อการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ให้ กฟภ. เร่งพิจารณา
ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลการด าเนินการของ กฟภ. ให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ        
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   

       เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
พ้ืนที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) คร้ังท่ี ๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (Joint Coordinating Committee for the Comprehensive Development of the Dawei 
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Special Economic Zone and its Related Projects Areas : JCC) ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร    
ซึ่งที่ประชุมฯ รับทราบการใช้แผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะสมบูรณ์ (Integrated Dawei Special Economic 
Zone Master Plan) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รับทราบถึงกลไกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ีโครงการที่เกี่ยวข้องในระดับตา่ง ๆ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับประสานงาน และระดับปฏิบัติการ 
รวมถึงการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) ในลักษณะการร่วมทุนระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น เพื่อ
ท าหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการด าเนินงานในระดับปฏิบัติการ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้จัดตั้งคณะท างานร่วม
เฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา ส าหรับโครงการถนนสองช่องทางเพื่อเช่ือมต่อพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา 
และคณะท างานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา ส าหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก 
                ๒. มอบหมายให้หน่วยงานในองค์ประกอบคณะท างานร่วมเฉพาะกิจทั้ง ๒ คณะ เร่งรัดประสานฝ่ายเมียนมาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมด าเนินการให้ได้ข้อสรุป และจัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา 
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ีโครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) โดยด่วนต่อไป ได้แก่ 
                    ๒.๑ คณะท างานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา ส าหรับโครงการถนนสองช่องทางเพื่อเช่ือมต่อพื้นที่      
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ประกอบด้วย ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์การมหาชน) และกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) 
                    ๒.๒ คณะท างานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา ส าหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก 
ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) รับความเห็น
ของส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ในประเด็นที่ฝ่ายเมียนมาเสนอให้จัดตั้ง
ส านักงานของบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (SPV) ในเมียนมา นั้น เห็นควรคงสถานะให้บริษัท ทวายฯ เป็นบริษัท
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและจัดตั้งส านักงานสาขาในเมียนมาแทน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ฉบับที่ ๒ 
(Shareholders Agreement II) และสัญญากรอบความตกลง ฉบับที่ ๒ (Framework Agreement II) ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายที่ 
๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 
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กองบริหารงานสารสนเทศ 

๗๐ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

   

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เร่ือง การส ารวจเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้

ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร และงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การส ารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์

ที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร และงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เสนอ โดยมีผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. สวทช. ได้ส ารวจเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในกระบวนการปลูกพืชและแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งครอบคลุม      
ทั้งพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร และการเลี้ยงสัตว์ จาก ๑๒ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๖ รายการ ประกอบด้วย ข้อมูลหน่วยงาน 
ประเภทเครื่องจักร การน าไปใช้ประโยชน์ คุณสมบัติของเครื่องจักร สถานภาพ สิ่งที่ต้องท าการปรับปรุง บริษัทเอกชนท่ีรับไปผลิต
จ าหน่าย ราคาที่จ าหน่าย และผู้ประดิษฐ์ โดยได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว 
                ๒. สวทช. ได้ส ารวจสถานภาพงานวิจัยสมุนไพรและประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า มีงานวิจัย   
ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม จ านวน ๖๐ ผลงาน โดยเป็นงานวิจัยที่สามารถถ่ายทอดสู่    
เชิงพาณิชย์แล้ว จ านวน ๘ ผลงาน ส าหรับปัญหาส าคัญที่ท าให้งานวิจัยไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่    
(๑) ขาดการเช่ือมโยงข้อมูลและการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง (๒) ขาดกลไกการเช่ือมต่อการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ    
(๓) ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาท้ังผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีมาเสริม
ประสิทธิภาพด้านการขนส่ง และ (๔) ขาดการสร้างความเช่ือมั่นและสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับนานาชาติ 
โดยได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
ด้วยแล้ว 
                ๓. สวทช. ได้รวบรวมผลงานหรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ได้แก่         
(๑) ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ จ านวน 
๑๕๐ ผลงาน (๒) รายช่ือบุคลากรของ สวทช. ท่ีได้รับรางวัลผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน ๒๖๐ คน และ (๓) รายชื่อนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ จ านวน ๕๒ คน 
                ๔. สวทช. มีมาตรการในการสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น โครงการสนับสนุน   
เร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) คูปองนวัตกรรม โครงการพัฒนา
งานวิจัยสู่นวัตกรรม (Research for innovation : R4) และสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับการวิจัย บัญชีนวัตกรรม เป็นต้น 
 
 

 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเวียดนามและ
เมียนมา และพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว รวมทั้งให้เร่งพิจารณาก าหนด
แนวทางและมาตรการในการด าเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวสู่ประเทศไทยด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล
การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย และน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาแนวทาง/มาตรการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ต่อไป 
                    ๒.๒ ให้ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปประสานงานกับกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการผลิตรถยนต์พลังงาน
เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle : FCV) ต้นแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
ภายใน ๓ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของสมาคมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพและความสามารถ
สูงสุดในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาพิจารณาแนวทางในการน านักเรียนท่ีมีความสนใจในด้านกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนท่ีมีความสามารถโดดเด่นมีพื้นฐาน
และทักษะที่เหมาะสมมาพัฒนาให้เป็นตัวแทนทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรี
ภายใน ๖ เดือน 
                    ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับให้ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. 
พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของข้าราชการให้มีศักยภาพในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติและ
พัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการที่จะบรรจุใหม่และข้าราชการปัจจุบัน รวมถึงการจัดกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงของหน่วยงานให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานเป็นรูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 
 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 



 

นโยบายที่ 
๙ 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 



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

 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   

         เร่ือง  บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติระหว่างกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรระหว่างประเทศ 

     คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดท าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกลุ่มป่าพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ 
ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีทุกฝ่ายตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และการจัดการพื้นที่คุ้มครอง เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และ
สงวนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติและพื้นที่น าเสนอเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
                   ๑.๒ ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึก       
ความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ทีค่ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ           
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ     
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
             ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาน าแนวทางการจัดการ
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) มาปรับใช้ในการยกระดับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นหน่วยงานกลางด้านความมั่นคงที่สามารถควบคุมก ากับดูแลการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ในประเทศที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ได้อย่าง
เบ็ดเสร็จและครอบคลุมรอบด้าน เช่น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ภัยธรรมชาติ ตลอดจนภัยที่เกิดจากความขัดแย้งของ     
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประสานการด าเนินงานของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวง 
มหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อไปด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนการลงพื้นที่เพ่ือตรวจเยี่ยมประชาชน โดยให้พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่จะน าไปใช้รองรับในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีตและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

โดยควรเป็นแผนงาน/โครงการระยะสั้นที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ ปี รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและสถานที่
ด าเนินการอย่างชัดเจนท่ัวถึง ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ก่อน ดังนี้ 
                          ๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการสร้าง/
ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้น ๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับชุมชนในพ้ืนท่ี โดยอาจพิจารณาน างบประมาณ
ของท้องถิ่นมาร่วมด าเนินการด้วย 
                          ๒.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
จัดให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรขนาดเล็กในชุมชน โดยให้พิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมที่เป็นจุดรองรับน้ าตามธรรมชาติ   
อยู่แล้วและมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
                          ๒.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพ โดยสนับสนุนให้มีเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น โรงสีขนาดเล็ก คลังเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
รถบรรทุก รถปรับหน้าดิน รถแบคโฮ รถเกลี่ย รถนวด เป็นต้น ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการให้พิจารณา
สหกรณ์ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นแต่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
เหล่านั้นได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
                          ๒.๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการในลักษณะธนาคารเมล็ดพันธุ์
ส าหรับชุมชน โดยอาจพิจารณาให้เกษตรกรน าเมล็ดพันธุ์ดีมาร่วมโครงการนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ของรัฐ เพื่อให้เกษตรกรรายอื่น
สามารถยืมไปเพาะปลูกต่อไป 
                          ๒.๑.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีตลาดระดับหมู่บ้านหรือต าบล โดยให้ผู้ผลิต
สามารถน าสินค้าประจ าหมู่บ้านหรือต าบลไปจ าหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ท้ังนี้ ให้พิจารณาพื้นท่ีที่เหมาะสม เช่น พื้นที่   
ที่อยู่ในบริเวณชุมชนท่ีมีผู้ซื้อและผู้สัญจรไปมา หรือพื้นที่ริมทางที่ไม่กีดขวางทางจราจร 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาท           
ที่เข้มแข็งยิ่งข้ึนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือด าเนินโครงการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคน
เข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสาร   
ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร ตม. ๖ กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภท
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 
                          ๒.๓.๑ ให้ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่งวางระบบการบริหารจัดการก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้มี
จ านวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในช่วงเวลาที่เครื่องบินข้ึน-ลงตามก าหนดเวลาปกติ
และในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินล่าช้า ท าให้มีเครื่องบินขึ้น-ลงในเวลาใกล้เคียงกันหลายเที่ยวบินและมีปริมาณผู้โดยสารรอรับการตรวจ
ลงตราเอกสารพร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก โดยให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในท่าอากาศยานนานาชาติที่มีความส าคัญ
เร่งด่วนก่อน เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                          ๒.๓.๒ เร่งรัดการพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการใช้เอกสาร ตม. ๖ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
           ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มขี้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าท่ีเพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ ท่ีได้มีการจ าแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย   
ที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด าเนินการ นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เร่งรัด      
การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เร่งพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 



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

 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามระดับรายได้ที่ได้มีการจ าแนกไว้ ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว 
โดยไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศในอนาคตเกินจ าเป็น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนฯ ได้เข้าสู่ระบบการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ภาครัฐ
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดท า
โครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้น ให้ทุกส่วนราชการน าข้อตกลงดังกล่าวไปใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทาง    
การติดตามและตรวจสอบภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ เช่น การให้สินบน 
รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการปฏิรูปกิจการต ารวจใน ๓ ด้านหลัก 
คือ (๑) ด้านองค์กร (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) ด้านบุคลากร ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา 
ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้งด้วย เพื่อจะได้พิจารณาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                    ๒.๔ ในการเสนอโครงการ/มาตรการในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ของราชการในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการ    
ให้ความส าคัญกับสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ/
มาตรการด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าที่ควรส่งเสริมให้เลือกพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ในแต่ละพื้นที่ที่อาจมีความหลากหลาย และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ ฝายน้ าล้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว และพบว่ามีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า เช่น ฝายชะลอน้ า อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และปรับปรุงให้เหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ 
                    ๒.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักประสานกรมประชาสัมพันธ์ 
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวีดิทัศน์สรุปผลงานส าคัญของรัฐบาลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ และสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) 
โดยให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการด าเนินการในอนาคต
ในแต่ละภาคของประเทศที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้เร่ง
ด าเนินการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ   
นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อน ส าหรับวีดิทัศน์ส่วนท่ีเหลือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
สอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีที่จะก าหนดในครั้งต่อ ๆ ไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิ



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีตและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

การศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานในสาขา   
ที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย 
โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้วย 
                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการ
โคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไปโดยให้พิจารณาคัดเลือก
พื้นที่โครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นท่ีด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเร่ิมด าเนินโครงการระบายน้ า     
ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การจัดท าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ิมเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสัก
ไปยังอ่างเก็บน้ าล าตะคองซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบาย      
น้ าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือระบายน้ าไม่ทันภายในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและพัทยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแผน     
การระบายน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีต่อไป 
                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจร    
บนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 
 
 



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

 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (เลขานุการ กนช.) 
เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุม กนช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติส าคัญ เช่น 
(๑) ให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าจัดท ารายละเอียดแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และแผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติม และให้ฝ่ายเลขานุการ กนช. น าเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน (๒) ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบสิ่งกีดขวางทางน้ าเร่งรัดการด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า (๓) เห็นชอบการหาพื้นท่ีบริเวณเนินเขา
เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ าไม่ให้น้ าไหลลงสู่พื้นท่ีราบ (๔) รับทราบแผนการเติมน้ าลงสู่ใต้ดิน และ (๕) รับทราบการโอนกรมทรัพยากรน้ า
ไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยให้ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
                    ๑.๒ รับทราบและเห็นชอบการก าหนดพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Area-based) จ านวน ๘ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) ลุ่มน้ าเลยตอนล่าง (๒) ลุ่มน้ าห้วยหลวง (๓) ลุ่มน้ าแม่น้ า
สงคราม (๔) ลุ่มน้ าพุง-น้ าก่ า (๕) ลุ่มน้ าชีตอนบน (๖) ลุ่มแม่น้ าชีตอนล่าง (๗) ลุ่มน้ ามูลตอนบน และ (๘) ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง เพื่อให้
มีความชัดเจนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
                    ๑.๓ เห็นชอบให้กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมทรัพยากรน้ าเสนอโครงการที่มี
ความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม รวม ๓๔๘ โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๘,๘๒๐ ล้านบาท มีพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม ๕๔๙,๗๐๐ ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น ๑๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน ๘ พื้นที่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กนช. รวบรวมพิจารณา
และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
                    ๑.๔ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ กนช. รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในระยะยาว 
(ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๙) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยแผนงานดังกล่าวจะต้องสามารถแก้ไขปัญหา
เชิงพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่เสี่ยงรุนแรง และร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ท้ังหมด 
                    ๑.๕ รับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ าตามที่ฝ่ายเลขานุการ กนช. เสนอ และให้ทุกหน่วยงาน
เร่งรัดการด าเนินการแก้ไข จัดการสิ่งกีดขวางทางน้ า หรือก าหนดมาตรการรองรับกรณีเกิดอุทกภัย หากสิ่งกีดขวางดังกล่าวยังไม่ได้
รับการแก้ไข โดยก าหนดให้การแก้ไขสิ่งกีดขวางล าน้ าทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส าหรับสิ่งกีดขวาง    
ทางน้ า จ านวน ๑๒ แห่ง ท่ีไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ กรมทรัพยากรน้ าจะได้ประสานกับทางจังหวัดเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายเลขานุการ กนช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของส านักงบประมาณที่เห็นควรรวบรวมโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามพื้นที่บริหาร
จัดการน้ า ๘ พื้นที่ ที่มิได้อยู่ในแผนฯ ที่เสนอในครั้งนี้ โดยจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ งบประมาณ และความพร้อมต่าง ๆ 
รวมถึงจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ า เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการในเชิงบูรณาการ
เพื่อแก้ไขจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ า หรือก าหนดมาตรการรองรับกรณีเกิดอุทกภัยในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ า) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ กนช. 
รับไปประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ในระยะยาว ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีตามที่คณะรฐัมนตรีไดล้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่าง
วันท่ี ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีตและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการหาเบาะแสของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ    
การให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการน าระบบเทคโนโลยีสแกนม่านตามาใช้ประโยชน์ กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับ   
การด าเนินคดีแรงงานผิดกฎหมาย กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของกรมประมง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดังกล่าวแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGO) ต่าง ๆ      
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือ
โครงการส าคัญของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนการบริหารจัดการลุ่มน้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง 
แผนพัฒนาระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังในระดับพ้ืนที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน 
การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด แนวทาง                                                                                                     
ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้ของส่วนราชการทุก ๓ เดือน เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งส ารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน จ านวนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดท า
แนวทางฟื้นฟูหลังจากน้ าลด โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและ
ทั่วถึง รวมทั้งให้เตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดซ้ าขึ้นอีก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด 

สมัยท่ี ๑๓ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมี 
อันตรายและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๘ และการประชุม      
รัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยท่ี ๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
และการก าจัด สมัยที่ ๑๓ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมี
อันตรายและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๘ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ซึ่งหัวข้อของการประชุมรัฐภาคีฯ เน้นเรื่องการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ไร้มลพิษโดยการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีมติข้อตัดสินใจส าคัญต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ 
                ๒. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติข้อตัดสินใจที่ส าคัญในการประชุมรัฐภาคีฯ ดังนี้ 



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

 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

                    ๒.๑ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานผู้มีอ านาจ (Competent 
Authority : CA) ภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Sound Management : ESM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกัน การลดการเกิดของ
เสียอันตรายและการก าจัด ตามข้อบทที่ ๔ (๒) ของอนุสัญญาบาเซลฯ 
                    ๒.๒ มอบหมาย (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานผู้มีอ านาจของรัฐ 
(Designated National Authority : DNA) ด้านสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ด าเนินการแจ้งท่าทีตอบรับน าเข้า ( import 
response) ส าหรับสาร carbofuran และสาร trichlorfon และ (๒) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะ
หน่วยงานผู้มีอ านาจของรัฐด้านสารเคมีอุตสาหกรรมด าเนินการแจ้งท่าทีตอบรับน าเข้าส าหรับสาร short-chain chlorinated paraffins 
และสาร tributyltin compounds ที่ได้รับการบรรจุเพิ่มเติมในภาคผนวก III ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี   
ในข้อบทที่ ๑๐ ของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 
                    ๒.๓ มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการเพื่อควบคุมสาร POPs ชนิดใหม่   
ที่ได้รับการบรรจุในภาคผนวก เอ ของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ๒ ชนิด คือ สาร decabromodiphenyl ether และสาร short-chain 
chlorinated paraffins ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีในข้อบทที่ ๓ ของอนุสัญญา
สตอกโฮล์มฯ 



 

นโยบายที่ 
๑๐ 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
             ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาน าแนวทางการจัดการ
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) มาปรับใช้ในการยกระดับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นหน่วยงานกลางด้านความมั่นคงที่สามารถควบคุมก ากับดูแลการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ในประเทศที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ได้อย่าง
เบ็ดเสร็จและครอบคลุมรอบด้าน เช่น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ภัยธรรมชาติ ตลอดจนภัยที่เกิดจากความขัดแย้งของ    
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประสานการด าเนินงานของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวง  
มหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อไปด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมประชาชน โดยให้พิจารณาปรับแผนงาน/
โครงการ รวมถึงพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่จะน าไปใช้รองรับในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที ่โดยควรเป็นแผนงาน/โครงการระยะสั้นที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ ปี รวมทั้งมีการ
ก าหนดเป้าหมายและสถานที่ด าเนินการอย่างชัดเจนทั่วถึง ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการในเร่ืองส าคัญต่าง ๆ ก่อน ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ
สร้าง/ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้น ๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับชุมชนในพ้ืนที่ โดยอาจพิจารณา   
น างบประมาณของท้องถิ่นมาร่วมด าเนินการด้วย 
                          ๒.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
จัดให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรขนาดเล็กในชุมชน โดยให้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่เป็นจุดรองรับน้ าตามธรรมชาติ    
อยู่แล้วและมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
                           ๒.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพ โดยสนับสนุนให้มีเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น โรงสีขนาดเล็ก คลังเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
รถบรรทุก รถปรับหน้าดิน รถแบคโฮ รถเกลี่ย รถนวด เป็นต้น ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการให้พิจารณา
สหกรณ์ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นแต่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
เหล่านั้นได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
                           ๒.๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการในลักษณะธนาคารเมล็ดพันธุ์
ส าหรับชุมชน โดยอาจพิจารณาให้เกษตรกรน าเมล็ดพันธุ์ดีมาร่วมโครงการนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ของรัฐ เพื่อให้เกษตรกรรายอื่น
สามารถยืมไปเพาะปลูกต่อไป 
                           ๒.๑.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีตลาดระดับหมู่บ้านหรือต าบล โดยให้
ผู้ผลิตสามารถน าสินค้าประจ าหมู่บ้านหรือต าบลไปจ าหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ท้ังนี้ ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น 
พื้นที่ท่ีอยู่ในบริเวณชุมชนท่ีมีผู้ซื้อและผู้สัญจรไปมา หรือพื้นที่ริมทางที่ไม่กีดขวางทางจราจร 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีบท บาท           
ที่เข้มแข็งยิ่งข้ึนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือด าเนินโครงการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคน
เข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสาร   
ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร ตม. ๖ กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภท
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

                          ๒.๓.๑ ให้ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่งวางระบบการบริหารจัดการก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้มี
จ านวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในช่วงเวลาที่เครื่องบินข้ึน-ลงตามก าหนดเวลาปกติ
และในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินล่าช้า ท าให้มีเครื่องบินขึ้น-ลงในเวลาใกล้เคียงกันหลายเที่ยวบินและมีปริมาณผู้โดยสารรอรับการตรวจ
ลงตราเอกสารพร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก โดยให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในท่าอากาศยานนานาชาติที่มีความส าคัญ
เร่งด่วนก่อน เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                          ๒.๓.๒ เร่งรัดการพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการใช้เอกสาร ตม. ๖ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยเร็ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า จะเดินทางไปร่วมการประชุมระหว่างผู้น าประเทศกลุ่ม  BRICS    
กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา (EMERGING Markets and Developing Countries Dialogue : EMDCD) 
ในช่วงการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ ๙ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น 
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะท าหน้าที่เป็น
ประธานการประชุมแทน ทั้งนี้ ตามนัยค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการหาเบาะแสของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ    
การให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการน าระบบเทคโนโลยีสแกนม่านตามาใช้ประโยชน์ กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ   
การด าเนินคดีแรงงานผิดกฎหมาย กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของกรมประมง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดังกล่าวแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGO) ต่าง ๆ      
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน าการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญของ
ประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนการบริหารจัดการลุ่มน้ า แผนพัฒนาการจราจรและขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งในระดับพ้ืนที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้
พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก าหนด แนวทางประเมินผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้ของส่วนราชการทุก ๓ เดือน เพ่ือเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) ต่อไป 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งส ารวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน จ านวนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดท า
แนวทางฟื้นฟูหลังจากน้ าลด โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันอาชีวศึกษา) 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วและ
ทั่วถึง รวมทั้งใหเ้ตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดซ้ าขึ้นอีก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
             ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาน าแนวทางการจัดการ
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) มาปรับใช้ในการยกระดับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นหน่วยงานกลางด้านความมั่นคงที่สามารถควบคุมก ากับดูแลการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ในประเทศที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ได้อย่าง
เบ็ดเสร็จและครอบคลุมรอบด้าน เช่น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ ภัยธรรมชาติ ตลอดจนภัยที่เกิดจากความขัดแย้งของ     
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสามารถประสานการด าเนินงานของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวง  
มหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อไปด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนการลงพื้นที่เพ่ือตรวจเยี่ยมประชาชน โดยให้พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงพิจารณาแหล่งเงินงบประมาณที่จะน าไปใช้รองรับในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ 
โดยควรเป็นแผนงาน/โครงการระยะสั้นที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ๑ ปี รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายและสถานที่
ด าเนินการอย่างชัดเจนท่ัวถึง ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการในเรื่องส าคัญต่าง ๆ ก่อน ดังนี ้
                          ๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการสร้าง/
ซ่อมถนนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเส้นทางระยะสั้น ๆ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับชุมชนในพ้ืนท่ี โดยอาจพิจารณาน างบประมาณ
ของท้องถิ่นมาร่วมด าเนินการด้วย 
                          ๒.๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
จัดให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตรขนาดเล็กในชุมชน โดยให้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่เป็นจุดรองรับน้ าตามธรรมชาติ    
อยู่แล้วและมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
                          ๒.๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพ โดยสนับสนุนให้มีเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เช่น โรงสีขนาดเล็ก คลังเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
รถบรรทุก รถปรับหน้าดิน รถแบคโฮ รถเกลี่ย รถนวด เป็นต้น ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการให้พิจารณา
สหกรณ์ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นแต่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
เหล่านั้นได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
                          ๒.๑.๔ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการในลักษณะธนาคารเมล็ดพันธุ์
ส าหรับชุมชน โดยอาจพิจารณาให้เกษตรกรน าเมล็ดพันธุ์ดีมาร่วมโครงการนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ของรัฐ เพื่อให้เกษตรกรรายอื่น
สามารถยืมไปเพาะปลูกต่อไป 
                          ๒.๑.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีตลาดระดับหมู่บ้านหรือต าบล โดยให้ผู้ผลิต
สามารถน าสินค้าประจ าหมู่บ้านหรือต าบลไปจ าหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ท้ังนี้ ให้พิจารณาพื้นท่ีที่เหมาะสม เช่น พื้นที่    
ที่อยู่ในบริเวณชุมชนท่ีมีผู้ซื้อและผู้สัญจรไปมา หรือพื้นที่ริมทางที่ไม่กีดขวางทางจราจร 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมแหล่งเงินทุน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาท           
ที่เข้มแข็งยิ่งข้ึนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือด าเนินโครงการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจ
คนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพ่ือลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของ
ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้เร่งด าเนินการเร่ืองดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร ตม. ๖ กับผู้เดินทาง  
เข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงานตรวจ      
คนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ ดังนี้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

                           ๒.๓.๑ ให้ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่งวางระบบการบริหารจัดการก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในช่วงเวลาท่ีเคร่ืองบินขึ้น-ลงตามก าหนด 
เวลาปกติและในช่วงเวลาที่มีเท่ียวบินล่าช้า ท าให้มีเคร่ืองบินขึ้น-ลงในเวลาใกล้เคียงกันหลายเที่ยวบินและมีปริมาณผู้โดยสาร
รอรับการตรวจลงตราเอกสารพร้อม ๆ กันเป็นจ านวนมาก โดยให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในท่าอากาศยานนานาชาติ
ที่มีความส าคัญเร่งด่วนก่อน เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
                           ๒.๓.๒ เร่งรัดการพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการใช้เอกสาร ตม. ๖ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ให้ได้ขอ้สรุปท่ีชัดเจนโดยเร็ว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
           ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มขี้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าท่ีเพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ ท่ีได้มีการจ าแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย   
ที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด าเนินการ นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เร่งรัด       
การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เร่งพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามระดับรายได้ที่ได้มีการจ าแนกไว้ ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว 
โดยไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศในอนาคตเกินจ าเป็น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนฯ ได้เข้าสู่ระบบการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ภาครัฐ
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดท า
โครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้น ให้ทุกส่วนราชการน าข้อตกลงดังกล่าวไปใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทาง    
การติดตามและตรวจสอบภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ เช่น การให้สินบน 
รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการปฏิรูปกิจการต ารวจใน      
๓ ด้านหลัก คือ (๑) ด้านองค์กร (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) ด้านบุคลากร ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมด และ
ให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี        
(นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ              
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละคร้ังด้วย เพ่ือจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น        
ได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                    ๒.๔ ในการเสนอโครงการ/มาตรการในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของราชการในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการ     
ให้ความส าคัญกับสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ/
มาตรการด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าที่ควรส่งเสริมให้เลือกพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่อาจมีความหลากหลาย และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้ นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน    
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ ฝายน้ าล้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว และพบว่ามีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ า เช่น ฝายชะลอน้ า อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และปรับปรุงให้เหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๒.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักประสานกรมประชาสัมพันธ์ 
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวีดิทัศน์สรุปผลงานส าคัญของรัฐบาลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

เผยแพร่ และสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) 
โดยให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการด าเนินการในอนาคต
ในแต่ละภาคของประเทศที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้เร่ง
ด าเนินการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ   
นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อน ส าหรับวีดิทัศน์ส่วนท่ีเหลือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
สอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีที่จะก าหนดในครั้งต่อ ๆ ไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเวียดนามและ
เมียนมา และพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว รวมทั้งให้เร่งพิจารณาก าหนด
แนวทางและมาตรการในการด าเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวสู่ประเทศไทยด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูล
การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับหอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย และน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาแนวทาง/มาตรการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่ต่อไป 
                    ๒.๒ ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการผลิตรถยนต์พลังงานเซลล์เช้ือเพลิง
ไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle : FCV) ต้นแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของสมาคมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ และให้มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพและความสามารถ
สูงสุดในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาพิจารณาแนวทางในการน านักเรียนท่ีมีความสนใจในด้านกีฬาหรือนักกีฬาของโรงเรียนท่ีมีความสามารถโดดเด่นมีพื้นฐาน
และทักษะที่เหมาะสมมาพัฒนาให้เป็นตัวแทนทีมชาติหรือนักกีฬาอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรี
ภายใน ๖ เดือน 
                    ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับให้ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. 
พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของข้าราชการให้มีศักยภาพในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ
และพัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการที่จะบรรจุใหม่และข้าราชการปัจจุบัน รวมถึงการจัดกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงของหน่วยงานให้เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานเป็นรูปธรรม รองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณี      
การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ วิธีการใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพิ่มเติมระยะเวลาการยื่น
ใบเบิกเงินสวัสดิการ และเพิ่มเติมผู้มีอ านาจอนุมัติให้เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  แนวทางการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร)  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์การจัดการประชุมฯ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ ก าหนดเวลา การเตรียมการด้านสารัตถะ และกิจกรรม 
ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การปรับขยายขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้เทียบเท่ากับเงินเดือนอาสาสมัครทหารพรานและ

อัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
   คณะรัฐมนตรีมีมตอินุมัติในหลกัการให้ปรบัขยายขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้เท่ากับค่าตอบแทน
อาสาสมัครทหารพราน จากข้ันที่ ๑๓ เป็นเงิน ๘,๔๕๐ บาท ไปจนถึงขั้นท่ี ๓๐ เป็นเงิน ๑๖,๖๕๐ บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ส าหรับภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓๐,๗๘๐,๖๘๐ บาท     
ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้แล้วก่อน และในปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงการคลังเร่งรัดด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน    
ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การด าเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  
ที่มีลักษณะเป็นโครงการที่ด าเนินงานครอบคลุมหลายพื้นท่ีทั่วประเทศ และมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
เป็นจ านวนมากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
             ๑. ให้ด าเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนและเง่ือนไขของการด าเนินโครงการ        
โดยละเอียดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าร่วมโครงการและกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ         
ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน          
ในกระบวนการด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 
                ๒. หากตรวจสอบพบว่า มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อผิดพลาดดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการควรได้รับ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเร่งรัดด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด 
รวมทั้งช้ีแจงท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้าง   
ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบและทราบถึงความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเสนอเร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐ   
   คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ     
สิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสม เป็นธรรม ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างหน่วยงาน       
ที่มีอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ในการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้น      
ต่อคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องส่งเรื่องให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นในภาพรวมก่อน แล้วจึงน าความเห็นของ
ส านักงาน ก.พ. เสนอไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เร่ือง การก าหนดต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจ าส่วนราชการ 
             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ      
และสังคม พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดส่วนราชการในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ และสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยแก้ไขผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ จากผู้อ านวยการส านักงาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และก าหนด
เพิ่มเติมให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ตามที่
คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักงบประมาณที่เห็นควรพิจารณาภารกิจอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการด้วยว่า ครอบคลุมถึง
การรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วหรือไม่ และกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการมีความพร้อมที่จะด าเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ด้วย ส าหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เห็นควรให้กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาด าเนินการในโอกาสแรกก่อน ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า โดยที่ปัจจุบันภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้ ามีมากขึ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน นายกรัฐมนตรีจึงมีด าริให้
โอนกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็น ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ โดยเป็น
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้รวบรวมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าเข้ามาด้วย
เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ การด าเนินการในเรื่องนี้อาจมีการโอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะได้ประสาน
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ขณะนี้ได้มีร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากได้มีการจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ จะต้องแจ้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบเพื่อจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกัน 
                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป เมื่อได้มีการจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติแล้ว 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ) 
     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 
สั่ง ณ วนัท่ี ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สั่ง ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๗ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวม ๗ ฉบับ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแบ่งส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้ 
                ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
                ๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
                ๖. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
                ๗. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในอัตราเดือนละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปด าเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ (เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการ
ในภูมิภาค) เพื่อให้สามารถจัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗” ของส านักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี 
ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับผิดชอบภารกิจการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและดูแลการลงทุนของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
และอุทัยธานี ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจ      
การส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างและจัดเกลี่ยอัตราก าลังแล้ว ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของภารกิจของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่มีอยู่เดิมเพื่อไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกัน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เร่ือง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก

ตรวจสอบเพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๙ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายช่ือเจ้าหน้าที่   
ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการ        
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
           ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มขี้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าท่ีเพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้มีการจ าแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย   
ที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด าเนินการ นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เร่งรัด      
การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เร่งพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามระดับรายได้ที่ได้มีการจ าแนกไว้ ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว 
โดยไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศในอนาคตเกินจ าเป็น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนฯ ได้เข้าสู่ระบบการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ภาครัฐ
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดท า
โครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้น ให้ทุกส่วนราชการน าข้อตกลงดังกล่าวไปใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทาง    
การติดตามและตรวจสอบภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ เช่น การให้สินบน 
รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการปฏิรูปกิจการต ารวจใน ๓ ด้านหลัก 
คือ (๑) ด้านองค์กร (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) ด้านบุคลากร ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา 
ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้งด้วย เพื่อจะได้พิจารณาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                    ๒.๔ ในการเสนอโครงการ/มาตรการในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของราชการในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการ    
ให้ความส าคัญกับสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ/
มาตรการด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าที่ควรส่งเสริมให้เลือกพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่อาจมีความหลากหลาย และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน    
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ ฝายน้ าล้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว และพบว่ามีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ า เช่น ฝายชะลอน้ า อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และปรับปรุงให้เหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๒.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักประสานกรมประชาสัมพันธ์ 
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวีดิทัศน์สรุปผลงานส าคัญของรัฐบาลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ และสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) 
โดยให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการด าเนินการในอนาคต
ในแต่ละภาคของประเทศที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้เร่ง
ด าเนินการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ    
นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อน ส าหรับวีดิทัศน์ส่วนท่ีเหลือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
สอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีที่จะก าหนดในครั้งต่อ ๆ ไป 

 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมาย 

คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการนับอายุความของคดีทุจริตตั้งแต่
เมื่อปรากฏหลักฐานการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาศึกษากรณี
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ
ร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด 
และกรมบัญชีกลางแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า จากการศึกษาหลักกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับอายุความในคดีทุจริต 
ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์ ทุกประเทศได้ก าหนดให้เริ่มนับอายุความนับแต่วันกระท า
ความผิดตามหลักความชัดเจนแน่นอนในการนับอายุความในคดีอาญา ข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อเริ่มนับอายุความนับแต่วัน
ปรากฏหลักฐานการทุจริตจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาเกินสมควร และขณะนี้
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการยกร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการขยายก าหนดอายุความในการฟ้องร้องความผิดฐานกระท า
ทุจริตบางฐานความผิดเป็น ๓๐ ปี ดังนั้น จึงเห็นควรยุติการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความคดีทุจริต
ตั้งแต่เมื่อปรากฏหลักฐานการทุจริต และส่งผลการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญารับไป
ประกอบการพิจารณาต่อไป ตามที่ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ 
 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ด าเนินการไปเสร็จแล้วและที่อยู่ในขั้นตอน
ต่าง ๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
                    ๑.๑ ไม่สามารถด าเนินการทางวินัย ๕๘ ราย 
                    ๑.๒ สอบสวนแล้วไม่พบความผิด ๓๐ ราย 
                    ๑.๓ สอบสวนแล้ว พบว่ามีความผิดและลงโทษแล้ว ๗๒ ราย 
                    ๑.๔ การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ๑๙๓ ราย 
                ๒. ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกตรวจสอบตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งถูกระงับ
การปฏิบัติราชการในต าแหน่งเดิมเป็นการช่ัวคราวเร่งรัดให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกตรวจสอบตามค าสั่งดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุแห่งการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพี่อความเป็นธรรมแก่     
ผู้นั้นหรือเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป และให้รายงานผลการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีทุก ๓๐ วัน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และเป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบสาระส าคัญ และกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
           ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มขี้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าท่ีเพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ ท่ีได้มีการจ าแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย   
ที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด าเนินการ นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เร่งรัด       
การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เร่งพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามระดับรายได้ที่ได้มีการจ าแนกไว้ ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว 
โดยไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศในอนาคตเกินจ าเป็น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนฯ ได้เข้าสู่ระบบการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ภาครัฐ
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดท า
โครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้น ให้ทุกส่วนราชการน าข้อตกลงดังกล่าวไปใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทาง    
การติดตามและตรวจสอบภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ เช่น การให้สินบน 
รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐแสดงรายการบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้น าเสนอนายกรัฐมนตรี
ต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการปฏิรูปกิจการต ารวจใน ๓ ด้านหลัก 
คือ (๑) ด้านองค์กร (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) ด้านบุคลากร ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา 
ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้งด้วย เพื่อจะได้พิจารณาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                    ๒.๔ ในการเสนอโครงการ/มาตรการในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของราชการในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการ     
ให้ความส าคัญกับสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ/
มาตรการด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าที่ควรส่งเสริมให้เลือกพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่อาจมีความหลากหลาย และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน     
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ ฝายน้ าล้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว และพบว่ามีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ า เช่น ฝายชะลอน้ า อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และปรับปรุงให้เหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๒.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักประสานกรมประชาสัมพันธ์ 
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวีดิทัศน์สรุปผลงานส าคัญของรัฐบาลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ และสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) 
โดยให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการด าเนินการในอนาคต
ในแต่ละภาคของประเทศที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้เร่ง
ด าเนินการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทาง การ   
นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อน ส าหรับวีดิทัศน์ส่วนท่ีเหลือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
สอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีที่จะก าหนดในครั้งต่อ ๆ ไป 

 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   

   เร่ือง  การขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยภาคเอกชน 
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย 
              ๑. การจัดท าคู่มือแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และให้หน่วยงานภาครัฐน าคู่มือ
ดังกล่าวไปเผยแพร่และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้เผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
หน่วยงานและนิติบุคคลน าไปใช้อย่างเหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                ๒. การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Dinner talk) 
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

                    ๓. การจัดท ารายงานวิจัย “โครงการศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี        
ในอนุสัญญาขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ค.ศ. ๑๙๙๗ ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศในการท าธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD Anti-Bribery Convention)” และให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช. ในการศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือ
มาตรการเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การก าหนด               
ห้ามมิให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือเป็นรายจ่ายที่สามารถน ามาค านวณก าไรสุทธิ (Tax Non-Deductibility)      
(๒) การก าหนดฐานความผิดที่ชัดเจนส าหรับบริษัทที่ไม่มีมาตรการก ากับดูแลด้านการบัญชี และ (๓) การลดโทษให้กับผู้ให้สินบน     
ที่รับสารภาพว่ากระท าความผิด ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
           ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มขี้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าท่ีเพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ ท่ีได้มีการจ าแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย   
ที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด าเนินการ นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เร่งรัด       
การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เร่งพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามระดับรายได้ที่ได้มีการจ าแนกไว้ ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว 
โดยไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศในอนาคตเกินจ าเป็น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนฯ ได้เข้าสู่ระบบการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ภาครัฐ
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดท า
โครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้น ให้ทุกส่วนราชการน าข้อตกลงดังกล่าวไปใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทาง    
การติดตามและตรวจสอบภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ เช่น การให้สินบน 
รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐแสดงรายการบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้น าเสนอนายกรัฐมนตรี
ต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการปฏิรูปกิจการต ารวจใน ๓ ด้านหลัก 
คือ (๑) ด้านองค์กร (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) ด้านบุคลากร ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา 
ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้งด้วย เพื่อจะได้พิจารณาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                    ๒.๔ ในการเสนอโครงการ/มาตรการในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของราชการในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการ     
ให้ความส าคัญกับสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ/
มาตรการด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าที่ควรส่งเสริมให้เลือกพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่อาจมีความหลากหลาย และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน     
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ ฝายน้ าล้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว และพบว่ามีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ า เช่น ฝายชะลอน้ า อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และปรับปรุงให้เหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

                    ๒.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักประสานกรมประชาสัมพันธ์ 
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวีดิทัศน์สรุปผลงานส าคัญของรัฐบาลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ และสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) 
โดยให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการด าเนินการในอนาคต
ในแต่ละภาคของประเทศที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้เร่ง
ด าเนินการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ    
นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อน ส าหรับวีดิทัศน์ส่วนท่ีเหลือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
สอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีที่จะก าหนดในครั้งต่อ ๆ ไป 
 

การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล 
 

  มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
  เร่ือง  แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี           

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบแนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ ผลงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (๑) เดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน ๒๕๖๐) ได้แก่ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ การบริหารจัดการน้ าและ     
การแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ (๒) เดือนต่อไป (สิงหาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ และ     
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
                    ๑.๒ ผลงานตามประเด็นการปฏิรูป (๑) เดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน ๒๕๖๐) ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
การปฏิรูปประเทศ การจัดระเบียบสังคม พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ (๒) เดือนต่อไป (สิงหาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การปฏิรูปกลไกการบริหาร
ประเทศและพัฒนาความมั่นคง การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน และการพัฒนาเสริ มสร้างศักยภาพ    
การผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
                    ๑.๓ ผลงานการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (๑) เดือนที่ผ่านมา (มิถุนายน ๒๕๖๐) ได้แก่ การกวาดล้างขบวนการค้า
มนุษย์ การลักลอบน าพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมาย มาตรการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการบรรเ ทา        
สาธารณภัย และ (๒) เดือนต่อไป (สิงหาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การส่งเสริมผู้ประกอบการยางพารา การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ การป้องกันและปราบปรามขบวนการตัดไม้ท าลายป่า และการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและที่ดินของรัฐ 

                 ๒. มอบหมายให้โฆษกกระทรวงแถลงข่าวและช้ีแจงในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงอย่างรวดเร็วและ
ทันต่อสถานการณ์ เพื่อป้องกันการสื่อสารที่อาจสร้างความสับสนต่อการด าเนินงานของรัฐให้แก่ประชาชน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
           ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มขี้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าท่ีเพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ ท่ีได้มีการจ าแนกตามระดับรายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย   
ที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด าเนินการ นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เร่งรัด      
การด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้เร่งพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียน



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามระดับรายได้ที่ได้มีการจ าแนกไว้ ทั้งที่เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว 
โดยไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศในอนาคตเกินจ าเป็น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนฯ ได้เข้าสู่ระบบการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ภาครัฐ
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดท า
โครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) นั้น ให้ทุกส่วนราชการน าข้อตกลงดังกล่าวไปใช้ในการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทาง    
การติดตามและตรวจสอบภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานราชการ เช่น การให้สินบน 
รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการปฏิรูปกิจการต ารวจใน ๓ ด้านหลัก 
คือ (๑) ด้านองค์กร (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) ด้านบุคลากร ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบ
ระยะเวลา ๙ เดือน โดยให้ศึกษาประเด็นปัญหาของทุกระบบภายใน ๒ เดือนแรก และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในอีก ๔ เดือนถัดมา 
ในส่วน ๓ เดือนที่เหลือจะเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะด้วย นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าวจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้งด้วย เพื่อจะได้พิจารณาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                    ๒.๔ ในการเสนอโครงการ/มาตรการในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของราชการในระยะต่อไป ให้ส่วนราชการ    
ให้ความส าคัญกับสภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยเฉพาะการด าเนินโครงการ/
มาตรการด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ าที่ควรส่งเสริมให้เลือกพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่อาจมีความหลากหลาย และต้องพิจารณาถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน     
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น แหล่งน้ าธรรมชาติ ฝายน้ าล้น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว และพบว่ามีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการน้ า เช่น ฝายชะลอน้ า อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และปรับปรุงให้เหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    ๒.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักประสาน      
กรมประชาสัมพันธ์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวีดิทัศน์สรุปผลงานส าคัญของ
รัฐบาลเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) โดยให้มีความยาวประมาณ ๑๕ นาที และมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาและทิศทางการด าเนินการในอนาคตในแต่ละภาคของประเทศที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และประเด็นการปฏิรูปประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้แล้วเสร็จก่อน      
เพ่ือใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ   นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อน 
ส าหรับวีดิทัศน์ส่วนที่เหลือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จสอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ท่ีจะก าหนดในครั้งต่อ ๆ ไป 

 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๔ 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 

 
  มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   

           เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-    
๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 

               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๑ (ระหว่างวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ    
โดยมีผลงานส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมพัฒนา การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การติดตามการขับเคลื่อนความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นปฏิรูป 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ    
การน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ 
                    ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 
การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                     ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐             
การสนับสนุนการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) การด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
                    ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ การเข้าร่วมการประชุม     
สุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) การเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้น าอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน      
การเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้น าอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียน การประชุมระดับผู้น าแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ    
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งท่ี ๑๐ การเข้าร่วมงาน ASEAN Business Circle จัดโดยสภาหอการค้าออสเตรีย 

                      ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การปรับปรุง
กฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-   

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๓๒ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมพัฒนา และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข ์
                ๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นปฏิรูป 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา     
พระบรมเดชานุภาพ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

                ๔. ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 
การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
                ๕. ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานประเทศ การด าเนินการที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
                ๖. ด้านการต่างประเทศ เช่น การสร้างประชาคมอาเซียนท่ีเข้มแข็ง และส่งเสริมบทบาทไทยในประชาคมอาเซียน 
                ๗. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
  มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
  เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ : 

การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดินความขัดแย้งท่ีดิน-ป่าไม้ การบรูณาการ
ฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map ระบบยุติธรรมชุมชน และการปฏิรูปการเงินฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงิน
ชุมชน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นปฏิรูปธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดิน การแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งที่ดิน-ป่าไม้ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map ระบบยุติธรรมชุมชน และการปฏิรูปการเงินฐานราก : 
การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. ธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านท่ีดิน กขร. มีมติให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ที่ดิน พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นกลไกในการกระจายการถือครองท่ีดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดิน-ป่าไม้ กขร. มีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการพิจารณาด าเนินการเพื่อให้สามารถเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
                ๓. การบูรณาการฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map กขร. มีมติให้กระทรวงยุติธรรมและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เร่งรัดการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย      
ข้อพิพาท พ.ศ. .... เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
                ๔. การปฏิรูปการเงินฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน กขร. มีมติให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการด าเนินการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานในสาขา   
ที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย 
โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๖ 

                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการ
โคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไปโดยให้พิจารณาคัดเลือก
พื้นทีโ่ครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นท่ีด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือระบายน้ าไม่ทันภายในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและพัทยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแผน    
การระบายน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีต่อไป 
                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจร    
บนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้         
ส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 
 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
  มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   
  เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบแนวทางด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่าย    
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นล าดับแรกก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักบประมาณ 
                ๒. ให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   

  เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จ านวน ๑๑ ด้าน ตามมาตรา ๑๔ และ

มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. คณะกรรมการมี ๑๑ คณะ คณะละ ๑๕ คน ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการเป็นไปตามที ่มาตรา ๑๔    
วรรคสอง บัญญัติว่า ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแนะซึ่งได้เสนอแนะมาแล้วและ    
ควรให้ความเห็นชอบได้ จึงมีกรรมการอื่น ๆ ที่จะต้องแต่งตั้ง คณะละ ๑๔ คน รวม ๑๕๔ คน 
                ๒. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน ๗๕ ปี ซึ ่งตามแนวทางที ่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่งตั ้งข้าราชการประจ า         
ในสัดส่วนที่น้อยที่สุด ทั้งควรประกอบด้วยบุคคลจากภาควิชาการและปฏิบัติ และมีเวลาพอจะท างานได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแต่งตั้ง
ครบในขณะนี้ เพราะจะยังแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ในภายหลัง 
                ๓. ต่อไปอาจต้องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านหรือเรื่องใหม่เพิ่มเติมโดยแยกมาจากด้านเดิม เช่น ด้านเศรษฐกิจ      
อาจแยกเป็นด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ด้านอุตสาหกรรม และปลายเดือนสิงหาคมนี้คณะรัฐมนตรียังจะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๑๗ คน เพื่อไปแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ 
อีก ๖-๗ ด้าน ๆ ละ ๑๕ คน รวม ๙๐-๑๐๕ คน ซึ่งจะพิจารณาจากรายช่ือท่ีมีผู้เสนอมาแล้วประกอบกับรายช่ือใหม่ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐   

           เร่ือง  การด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา  ๒๖๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนายกรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบมอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว 
จ านวน ๑๒ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 
(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ 
                ๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อ การขับเคลื่อน    
การปฏิรูปประเทศต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   

  เร่ือง  ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว จ านวน ๒๒ เรื่อง ตามที่รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ 
                ๒. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน     
การปฏิรูปประเทศต่อไป 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
และช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือในอนาคตต่อไปด้วย 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งผลิตแรงงานในสาขา   
ที่ต่างประเทศมีความต้องการ เช่น แม่ครัว คนเลี้ยงเด็ก คนดูแลคนชรา นั้น ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการผลิตแรงงานมีฝีมือกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะพ่อครัว แม่ครัว หรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มีความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้รวมถึงอาชีพการนวดแผนไทยด้วย 
โดยประสานงานกับกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ด้วย 
                    ๑.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการ
โคบาลบูรพา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลและได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อย่างดีแล้ว นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายผลการด าเนินการโครงการในระยะต่อไปโดยให้พิจารณาคัดเลือก
พื้นที่โครงการตลอดจนแนวทางการด าเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมทั้งความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นท่ีด้วย 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                   ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แ ละ
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศเตรียมความพร้อมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น รูปแบบการปฏิบัติงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให้       
การขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน              
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๑/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้สามารถเริ่มด าเนินโครงการระบายน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดท าพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติม (๒) การผันน้ าระหว่างแม่น้ าหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น การผันน้ าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน (๓) การสร้างหรือขยายเส้นทางระบายน้ า เช่น โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการดังนี ้
                    ๔.๑ เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงถนนสายหลักที่ประสบปัญหาน้ าท่วมหรือระบายน้ าไม่ทันภายในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีและพัทยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในขณะฝนตก รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางแผน     
การระบายน้ าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีต่อไป 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

                    ๔.๒ พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการสร้างถนนเลียบชายทะเลเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นเส้นทางคมนาคมสายรองส าหรับการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจร     
บนถนนสายหลัก 
                ๕. ตามที่ส่วนราชการได้มีการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการแถลงผลงานประจ าปีของรัฐบาลนั้น ขอให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้พร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากมีก าหนดการที่ชัดเจนและเหมาะสมแล้ว ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะได้ประสานแจ้งส่วนราชการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการแต่งตั้ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง 
                    ๑.๒ เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หากยังได้ไม่ครบจ านวน ๑๗ 
คน อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ในโอกาสต่อไป 
                    ๑.๓ โดยที่รับบาลเคยก าหนดยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นไว้แล้ว ๖ ด้านตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและการจัดท างบประมาณรายจ่ายอยู่แล้ว ในขณะนี้ จึงควรเสนอแนะคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน อย่างน้อย ๖ คณะ แต่ละคณะมีจ านวนกรรมการ    
ไม่เกิน ๑๕ คน เพื่อให้ครอบคลุมเขตเนื้อหายุทธศาสตร์ ๖ ด้านดังกล่าว ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะด าเนินการต่อไปภายใน ๓๐ วัน (๒๙ กันยายน ๒๕๖๐) 
                    ๑.๔ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือจะแต่งตั้งเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่แต่งตั้งในครั้งนี้ ตลอดจน
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการเหล่านี้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเสนอแนะ
หรือต่อยอดงานท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐด าเนินการอยู่แล้วโดยไม่โดยไม่ขัดแย้งหรือซ้ าซ้อนกัน จึงให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องประสานงาน ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๕ งบประมาณด าเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ตั้งไว้ที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
นั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
                    ๑.๖ ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
คณะอนุกรรมการฯ นั้น เดิมเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราไว้แล้วในอัตราที่สูง
กว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แต่เมื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง สมควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีให้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าวอยู่ในอัตราเดียวกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้เดิม ในกรณี
ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท าความตกลงกับกระทรวงการคลังแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
                ๒. รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบมอบหมายให้                 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นประธานที่ประชุมร่วมกัน     
ของประธานกรรมการปฏิรูป และที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติ มว่า โดยที่มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง        
แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีการประชุมร่วมกันของประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ เพื่อพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เกิดการบูรณาการและสอดคล้องกับแผนแม่บท และ
ด าเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยการประชุมร่วมกันครั้งแรกก าหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐ 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) แก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดินให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค (๒) ดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้ (๓) ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ (๔) เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ (๕) พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน าข้อเสนอแผนงาน/โครงการในเบื้องต้นที่น าเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไปพิจารณาและจัดท าเป็น
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการให้มีความสมบูรณ์ภายใต้กระบวนการและกลไกการพัฒนาพื้นท่ีเชิงบูรณาการ
ระดับภาค ๖ ภาคที่จะมีการจัดตั้งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ (๑) การพบปะหารือ
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ (๒) ผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในการปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ    
การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติมจากสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี      
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการน้ า 
(๒) การพัฒนาการเกษตร (๓) การพัฒนาฝีมือแรงงาน (๔) การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต (๕) การบริหารจัดการ
ด่านศุลกากรและการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษบริเวณชายแดน และ (๖) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับ (๑) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) และ (๓) แนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ 
นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (SMART Visa) รวมทั้งเรื่อง การน าแนวคิด Tech Visa ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาปรับใช้กับ
ประเทศไทย ซึ่งมีแนวทางด าเนินการ ได้แก่ การก าหนดวีซ่าประเภทใหม่ การก าหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายตามสาขาที่ประเทศไทย
ต้องการ การก าหนดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย และการพัฒนา  One Stop Service Center ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เสนอ และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามมติดังกล่าวต่อไปด้วย 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถเปิดให้เสนอขอ SMART Visa ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง การน าแนวคิด Tech Visa ของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมาปรับใช้กับประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับ (๑) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) และ (๓) แนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ 
นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (SMART Visa) รวมทั้งเรื่อง การน าแนวคิด Tech Visa ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาปรับใช้กับ
ประเทศไทย ซึ่งมีแนวทางด าเนินการ ได้แก่ การก าหนดวีซ่าประเภทใหม่ การก าหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายตามสาขาที่ประเทศไทย
ต้องการ การก าหนดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย และการพัฒนา  One Stop Service Center ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เสนอ และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามมติดังกล่าวต่อไปด้วย 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถเปิดให้เสนอขอ SMART Visa ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
 
 



 
นโยบายที่ 

๑๑ 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    

         เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม    
๗ ฉบับ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๗ ฉบับ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. .... 
                    ๑.๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. .... 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเร็ว เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ให้กรมบัญชีกลางควรก ากับดูแลการบังคับใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเข้มงวด ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐    

         เร่ือง  ร่างกฎหมายอนุบัญญัติระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต        
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒๘ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวม ๒๘ ฉบับ เพื่อรองรับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามพระราชกฤษฎีกาสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้มีการตรา    
ขึ้นใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                    ๑.๑   ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
                    ๑.๒   ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าท าการที่จะต้องเสีย ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต พ.ศ. .... 
                    ๑.๓   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าและราคาขาย        
ต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ พ.ศ. .... 
                    ๑.๔   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศราคาขายปลีกแนะน าเพื่อถือเป็นเกณฑ์     
ในการค านวณภาษี พ.ศ. .... 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓ 

                    ๑.๕   ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. .... 
                    ๑.๖   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บนและการโอนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. .... 
                    ๑.๗   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขส าหรับการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. .... 
                    ๑.๘   ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีของ
ทางราชการ พ.ศ. .... 
                    ๑.๙   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี ส าหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา ๑๐๓ และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีส าหรับ
สินค้าท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๑๐๗ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสินค้าท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษี พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริการที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจาก
การบริจาครายรับ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีส าหรับรายรับที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
บริจาค พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ามีสิทธิขอคืนภาษีเนื่องจากสินค้า
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
จนใช้การไม่ได้ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับและการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุรา 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๑๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าสุรา    
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายสุรา 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้าของผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี ๒ พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตยาสูบ 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าใบยา 
ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาสูบ 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตไพ่ 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าไพ่     
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

                    ๑.๒๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายไพ่ 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๒๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสินค้าประเภทที่ ๐๑.๙๐ ในตอนท่ี ๑ น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ตามบัญชีพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตผลิตยาสูบ ขายยาสูบ ผลิตสุรา และขายสุรา เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรสร้างความรับรู้และความ เข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ และประโยชน์ที่จะได้รับให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐    

         เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๙ ฉบับ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๙ 
ฉบับ เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้กฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับโดย
สมบูรณ์และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสีเป็นเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทเครื่องก าเนิดรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. .... 
                    ๑.๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้แร่หรือสินแร่นั้น
เป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... 
                    ๑.๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. .... 
                    ๑.๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการควบคุมการประกอบกิจการที่มีการผลิตหรือที่มีวัสดุกัมมันตรังสีไว้ในครอบครอง
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งเห็นควรก าหนดปริมาณ ความเข้มข้น 
และองค์ประกอบของวัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ด าเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ แต่ ต้อง
แจ้งการครอบครองให้ชัดเจนตามที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฯ ก าหนด เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย     
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
               ๓. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองที่เหลืออยู่ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเร็ว เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐    

         เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง     
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ อยู่ในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย (Policy Maker) และแบ่งโครงสร้างการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (Regulator) 
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕ 

ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ และรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รฐับาลเป็นเจ้าของ และ (๒) ให้จัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
เพื่อท าหน้าที่เจ้าของรัฐวิสาหกิจ (Owner) โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัท (จ านวน ๑๑ บริษัท) โดยมีเป้าหมายในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
ในกลุ่มนี้ให้มีการลงทุนในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับรัฐให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในทางเศรษฐกิจ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบสาระส าคัญและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขออนุมัติโครงการลงทุนที่มีความต้องการใช้เงินกู้
ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะ และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เกี่ยวกับแนวทาง   
ในการด าเนินการโอนหุ้นให้แก่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ การพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติชุดแรก และแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สอดคล้องกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
                    ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ขึ้น โดยเพิ่ม
บทบาทอ านาจหน้าที่ของ คนร. ในปัจจุบันตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น สคร. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักจะต้องมีความพร้อมในการท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของ คนร. เพื่อให้     
สอดรับกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นด้วย 
                    ๓.๒ โดยที่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) อยู่ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้ที่ก าหนดให้ คนร. สั่งการให้กระทรวงการคลังโอนหุ้นให้แก่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้องค์กรทั้งสอง      
อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนพื้นฟูกิจการที่ให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและจัดตั้งบริษัทเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และบูรณาการด าเนินธุรกิจที่ทับซ้อนกัน เห็นควรให้กระทรวงการคลังและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมช้ีแจงท าความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนให้ทั่วถึงและถูกต้องตรงกันให้แก่พนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของทั้งสองบริษัทด้วย 
                    ๓.๓ กรณีของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนหุ้นไปยังบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย และเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการโอน
ของรัฐวิสาหกิจอื่นให้แก่บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ กระทรวงการคลังควรมีแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
ดังกล่าว 
                    ๓.๔ ในอนาคตหาก คนร. เห็นควรให้ธนาคารกรุงไทยไปอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
จะมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนที่จะให้กระทรวงการคลังเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารฯ แทนกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินว่า อ านาจหน้าที่ในการช าระคืนต้นเงินกู้และการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีก าหนดให้เป็นของกองทุนฯ 
ตามพระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ จะมีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร รวมทั้งแหล่งเงินท่ีจะใช้ในการด าเนินการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐    

         เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐตามมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องจัดท าให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศ     
ในรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๗๘ ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศใช้เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ จึงต้องเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. รับทราบรายงานเหตุผลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่อาจด าเนินการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในระยะเวลา ๑ ปีตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากอนุบัญญัติมีหลายมาตราจึงต้องใช้
ระยะเวลาในการพิจารณา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐    

         เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติมสิทธิของ
ลูกจ้าง โดยก าหนดให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีกรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ก าหนดให้
ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจ าเป็นโดยได้รับค่าจ้าง และก าหนดให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบันและเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินการคุ้มครองลูกจ้าง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานศาลยุติธรรมและ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างมาตรา ๑๕๕/๑ ที่ก าหนดให้การด าเนินคดีนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดง
สภาพการจ้างและการท างานโดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนนั้นเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวและในกรณี     
สถานประกอบกิจการขนาดเล็กหรือเพิ่งจัดตั้งใหม่อาจไม่ทราบข้อกฎหมายดังกล่าวได้ อาจท าให้เกิดโทษต่อนายจ้าง ประกอบกับ
ปัจจุบันสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท าหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวได้ อันจะเป็นการลดขั้นตอนและภาระค่าใช้จ่าย
ตามที่กระทรวงแรงงานเป็นผู้เสนอ รวมทั้งควรแก้ไขบทก าหนดโทษให้สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศใช้บั งคับ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                 (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗ 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
            เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก   

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการ      

โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี 
มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลผ่านเว็บไซต์ http://const.oja.go.th จ านวน ๔๖ หน่วยงาน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมดจ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับ   
การรายงานผลแล้ว จ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๑๗ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าทั้ง ๑๗ ฉบับ 
                ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมดจ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว 
จ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าทั้ง ๖ ฉบับ 
                ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลา แต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ    
มีทั้งหมดจ านวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จ านวน ๓๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘๑ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้
บังคับแล้ว จ านวน ๒๘ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๕๓ ฉบับ โดยยังไม่ได้รับการรายงานผลในกลุ่มกฎหมาย 
จ านวน ๑ เรื่อง คือ กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
                ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย มีทั้งหมดจ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว 
จ านวน ๒๙ เรื่อง โดยยังไม่ได้รับการรายงานผลในกลุ่มการด าเนินการโดยวิธีการอื่นฯ จ านวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
                ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมาย และการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ มีทั้งหมดจ านวน ๓๘ เรื่อง 
ได้รับการรายงานผลแล้ว จ านวน ๒๘ เรื่อง โดยยังไม่ได้รับการรายงานผลในกลุ่มมาตรการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๐ เรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๘ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๖๗ เรื่อง  

 
 
 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑ ส.ค. ๘ ส.ค. ๑๕ ส.ค. ๒๒ ส.ค. ๒๙ ส.ค.

๖๐ ๕๙
๔๗

๒๘

๗๓

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

ก.ย. 
๕๗

ต.ค. 
๕๗

พ.ย. 
๕๗

ธ.ค. 
๕๗

ม.ค. 
๕๘

ก.พ. 
๕๘

มี.ค. 
๕๘

เม.ย. 
๕๘

พ.ค. 
๕๘

มิ.ย. 
๕๘

ก.ค. 
๕๘

ส.ค. 
๕๘

ก.ย. 
๕๘

ต.ค. 
๕๘

พ.ย. 
๕๘

ธ.ค. 
๕๘

ม.ค. 
๕๙

ก.พ. 
๕๙

มี.ค. 
๕๙

เม.ย. 
๕๙

พ.ค. 
๕๙

มิ.ย. 
๕๙

ก.ค. 
๕๙

ส.ค. 
๕๙

ก.ย. 
๕๙

ต.ค. 
๕๙

พ.ย. 
๕๙

ธ.ค. 
๕๙

ม.ค. 
๖๐

ก.พ. 
๖๐

มี.ค. 
๖๐

เม.ย. 
๖๐

พ.ค. 
๖๐

มิ.ย. 
๖๐

ก.ค. 
๖๐

ส.ค. 
๖๐

๑๐๘

๒๔๔
๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙

๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗

๓๒๐

๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖
๓๓๒

๓๕๕

๒๓๓
๒๓๘

๓๑๙

๒๓๖

๓๒๖

๒๓๓
๒๓๘

๓๒๓

๒๖๕
๒๓๙

๒๗๗

๑๙๘

๒๗๒

๑๘๑๒๑๖
๒๑๙

๒๖๔

๑๙๘
๒๑๙

๒๖๗

เดือน 
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รวมทั้งสิ้น  ๒๖๗  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๖๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๘๙ เรื่อง วาระส าคัญของ
รัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๑ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๕๑ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๑ เรื่อง วาระประธานแจ้ง 
๖ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๙ เรื่อง  

 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๑ เร่ือง 
(๐.๓๗%)

วาระเพ่ือทราบ ๑๕๑ เร่ือง (๕๖.๕๖ %)
วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๑ เร่ือง 

(๐.๓๗%)

วาระอื่น ๆ ๑๙ เร่ือง 
(๗.๑๒ %)

วาระประธานแจ้ง ๖ เร่ือง 
(๒.๒๕%)

วาระเพ่ือพิจารณา ๘๙ เร่ือง (๓๓.๓๓ %)

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๗  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๐ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๐ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๘๙   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๘๔  เรื่อง  วาระจร    ๕  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๕๑    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๑๒  เรื่อง  วาระจร  ๓๙  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
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๕
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ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๐  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๖๗ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๗  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๒ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๗๘ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๘๙ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๒๒๕ เรื่อง
๘๔.๒๗ %

เรื่องกฎหมาย
๔๒ เรื่อง

๑๕.๗๓ %

นโยบายรัฐบาล, 
178, 66.67% ไม่สอดคล้องกับ

นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๗  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๘๙ เรื่อง 
๓๓.๓๓ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๗๘ เรื่อง 
๖๖.๖๗ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๗  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๓ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖

๓๔

๑๔

๒ ๔

๔๗

๑๑
๒

๗

๔๓

๘

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๘  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๔ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๒๑

๕๙
๕๒

๑๓

๒๗

๖

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๘  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๕ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๓๗ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

ภาคกลาง
จ านวน ๙ เร่ือง

๒๔.๓๒ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๑๐ เร่ือง

๒๗.๐๓ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๖ เร่ือง

๑๖.๒๒ % 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน ๙ เร่ือง

๒๔.๓๒ %
ภาคใต้

จ านวน ๓ เร่ือง
๘.๑๑ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗
๙

๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

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

รวมทั้งสิ้น  ๓๗  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๖ 

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

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... ๒๘๖๓๖/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๘๓๔๘/๖๐ [๒๙/๐๘/๒๕๖๐] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ๒๗๐๒๖/๖๐ [๑๕/๐๘/๒๕๖๐] 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. .... 
๒๖๖๐๐/๖๐ [๐๘/๐๘/๒๕๖๐] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๕๘๐/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] 
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
๒๕๘๓๑/๖๐ [๐๑/๐๘/๒๕๖๐] 

 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๑๑ 
รวม ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๗ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มีจ านวน ๔๒ ฉบับ จ าแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้  
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

รัฐ 
ธรรมนูญ 

พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
ก าหนด 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

กฎ 
 

ระเบียบ ประกาศ 

ส านักนายกรัฐมนตร ี  ๒     ๑  
กระทรวงกลาโหม     ๑    
กระทรวงการคลัง    ๑ ๒  ๑  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     ๑    
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์     ๑    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์    ๔ ๔    
กระทรวงคมนาคม    ๔    ๑ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๑     
กระทรวงพลังงาน     ๑    
กระทรวงมหาดไทย    ๒ ๔   ๑ 
กระทรวงแรงงาน     ๑    
กระทรวงศึกษาธิการ    ๓     
กระทรวงสาธารณสุข     ๑    
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ     ๑    
ส านักงานศาลยุติธรรม  ๑       
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ       ๑  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     ๑    
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ๑       

รวม  ๔  ๑๕ ๑๘  ๓ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๘ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

กห. กระทรวงกลาโหม ตผ. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

กค. กระทรวงการคลัง ปปช. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ลต. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา สม. ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สสท. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
คค.   กระทรวงคมนาคม สกส. ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 

ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

พน.   กระทรวงพลังงาน   

พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   

มท.   กระทรวงมหาดไทย   

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   

รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   

อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 






