คำนำ
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทางานต่าง ๆ ที่น ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคานึงถึงวิธีการและกลไกอื่น ๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจัดทาเป็น CD
สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จานวนครั้งการประชุม จานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สาหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น การดาเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่ อ การพั ฒ นาการเกษตรอย่ า งยั่ ง ยื น ” ข้ อ เสนอการปฏิ รู ป กิ จ การต ารวจของคณะกรรมการพั ฒ นา
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ การอนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) และการอนุมัติดาเนินงาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นต้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็น ข้อมูล ประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และการปฏิบัติราชการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.soc.go.th ด้วย

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี
กรกฎำคม ๒๕๖๐

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

ร่ างกฎกระทรวงกาหนดลั กษณะของเหรี ย ญกษาปณ์ที่ร ะลึ กเฉลิ มพระเกี ย รติ ๒๔๐๒๔/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. ....

หน้า
๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
๒๓๐๒๓/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๒

๒๒๖๗๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๒

ว ๓๔๔/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
๒๓๓๔๗/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๒
๓

๒๓๕๗๒/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๓

๒๕๐๘๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๔

ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุง ๒๒๗๓๘/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย

๔

รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
ประจาปี ๒๕๖๐
รายงานผลการปฏิบั ติงานของส านั กงานป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอให้ พิ จ ารณาน าเรื่ อ งเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)
ร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการ
ขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับ
เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
รายงานการเข้าร่วมงาน International Luxury Travel Market Asia (IL TM ๒๒๗๖๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
Asia 2017) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
บันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน ๒๒๗๘๑/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย
๒๒๗๒๙/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี

๕
๕
๕

-๒เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน
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ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ ๗
ผลการประชุมเวทีข้อริ เริ่ มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for
International Cooperation)
ร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗๒๐๒๑
การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
กับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น
การรับรองร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ตุรกี
การด าเนิ น การตามข้ อ มติค ณะมนตรี ค วามมั่น คงแห่ ง สหประชาชาติ เ กี่ยวกับ
สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
เ อ ก ส า ร Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on
Sustainable Development and the ECOSOC High-Level Segment
รายงานการประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ ๕
สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
ผลการเยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยติ ม อร์ - เลสเตอย่ า งเป็ น ทางการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓
(Plan of Action for ASEAN-China Education Cooperation 2017-2020)

๒๓๐๓๓/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๖

๒๓๔๐๓/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๖

๒๓๕๒๐/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๗

๒๓๙๖๔/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๗

๒๔๔๘๔/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๗

๒๔๔๐๘/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๘

๒๔๔๒๐/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๘

๒๔๘๒๘/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
๒๔๘๖๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๙
๙

๒๔๙๑๗/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๙

๒๕๐๒๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๙

ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๑๑

๓. การลดความเหลื่ อ มล้ า ของสั ง คม และการสร้ า งโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

-๓เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

๒๒๖๐๐/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ข้อเสนอจากมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๐
ขอให้ พิ จ ารณาน าเรื่ อ งเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษา ๒๓๓๔๗/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
ความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)
๒๔๗๕๑/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

หน้า
๑๒
๑๓
๑๓

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้ม ครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional ๒๒๘๖๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย
รายงานผลความคืบหน้าในการกาหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรม ๒๓๗๕๓/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
นักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิว าทใช้ความรุนแรงที่ได้บูรณาการร่ว มกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

๑๔
๑๔

๔.๒ ปรั บเปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปอง
การศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิ ต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๒๔๓๗๖/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๕

-๔เรื่อง
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ

เลขที่ ส.ยืนยัน

ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๒๔๓๗๖/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

หน้า
๑๖

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
รายงานการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ๒๒๙๗๕/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
เรื่ อง มาตรการอุ ปถั มภ์ และคุ้ มครองศาสนาต่ าง ๆ ในประเทศไทย ลงวั นที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๗

๔.๘ อนุร ัก ษ์ ฟื ้น ฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่าทีของราชอาณาจั กรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามั ญ ๒๒๗๘๙/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ครั้งที่ ๔๑

๑๗

๔.๙ สนับ สนุน การเรีย นรู้ภ าษาต่า งประเทศ วัฒ นธรรม
ของประเทศเพื่อ นบ้า นและวัฒ นธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๒๔๑๓๕/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๑๙

ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้น ที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๒๓๓๔๙/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
๕ ฉบับ

๑๙

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๓ เสริ ม ความเข้ ม แข็ งของระบบเฝ้ าระวั ง โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์

-๕เรื่อง
๕.๗ พั ฒนาขี ดความสามารถในการวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

เลขที่ ส.ยืนยัน

หนั งสื อข้อตกลงระหว่ างภาคีส นั บ สนุ น แผนยุ ทธศาสตร์ความร่ว มมื อ ระหว่ า ง ๒๒๗๖๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
รัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Letter of Agreement among Organizations
participating in the WHO-RTG Country Cooperation Strategy : CCS)
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ข้อตกลงยอมรับร่วมสาหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ๒๓๗๓๔/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence
Study Reports of Generic Medicinal Products : ASEAN BE MRA)

หน้า
๒๐

๒๐

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่ อ นโยบายงบประมาณกระตุ้ น เศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
๒๒๖๙๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒๗๗๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
งบกลาง รายการเงิ นส ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจ าเป็ น (ค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดาเนินการตามมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ) ว ๓๕๙/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๒๒
๒๒

๒๓

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑
ขออนุมัติก ารดาเนิน งานโครงการพัฒ นาด้า นการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ
โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)
การทบทวนมาตรการกาหนดสั ดส่วนการน าเข้าข้าวสาลี ต่อการรับซื้อข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในประเทศ

ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๔๔/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
๒๒๙๒๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
๒๒๗๕๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๒๓
๒๕
๒๕
๒๗
๒๘
๒๙

๒๓๒๔๙/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
๒๓๖๒๓/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๒๙
๓๐

๒๔๓๙๙/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๓๐

-๖เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงาน ๒๕๒๔๖/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
ภาครัฐ ปี ๒๕๖๐

หน้า
๓๑

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ร่ างกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒ นาการท่ องเที่ยวหมู่เ กาะทะเลใต้ (เกาะสมุ ย ๒๓๗๔๒/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง) พ.ศ. ....

๓๑

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอผ่ อนผั น ยกเว้น มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วัน ที่ ๒๒ ๒๕๐๘๗/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขต
ป่าชายเลน สาหรับดาเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การระบายน้า คลอง D2
ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๓๒
๓๓

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๓๔

ขออนุ มัติดาเนิ น โครงการพัฒ นาระบบรถไฟความเร็ว สู งเพื่อเชื่ อมโยงภู มิ ภ าค ๒๓๖๔๐/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)
ขออนุมัติดาเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน ๒๕๐๔๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
กาญจนาภิเษก)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๒๔๘๙๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
(ค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ)

๓๕

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ว ๓๖๐/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๓๗
๓๘

๓๘

-๗เรื่อง
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๓๙

๒๓๓๔๒/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๔๑
๔๑

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ ๒๒๖๘๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับ
เงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)]
การบริ ห ารโครงการเงิ น กู้ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ๒๓๕๕๕/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
(Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)

๔๓

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

๔๓

หนีสาธารณะ
การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดาเนินงานตามแผน ๒๒๖๒๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๔๔

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ๒๒๖๓๒/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ปี ๒๕๖๐

๔๔

มาตรการทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมมาตรการทางเศรษฐกิ จ ของภาครัฐ และข้อ เสนอมาตรการทางเศรษฐกิจ ๒๒๙๕๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ในระยะต่อไป

๔๕

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒๓๙๗๓/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
๒๔๗๔๘/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
๒๔๗๒๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๔๕
๔๖
๔๖

๒๔๘๖๗/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๔๖

-๘เรื่อง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๔๘

(ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย สาหรับ ๒๔๙๑๔/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงาน CLMVT ครั้งที่ ๒

๔๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
ขออนุมัติเอกสารขอบเขตอานาจหน้าที่สาหรับคณะทางานสาขาความร่วมมือ ๒๔๓๔๐/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

๕๐

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากด้ า นการค้ า
ชายแดน
ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๒๔๓๗๖/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๐
๕๑

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ว ๓๕๘/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๕๓
๕๓

-๙เรื่อง
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่ งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๕๔

ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๕๖

๒๓๒๕๘/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๕๗

ร่า งบัน ทึก ความเข้าใจระหว่า งกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ๒๓๓๙๘/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
แห่ง ราชอาณาจัก รไทยและกระทรวงสิ่ง แวดล้อ มและการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน
แห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘.๕ ปรั บ ปรุ งและจัด เตรีย มให้ มี โครงสร้า งพื นฐานด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรม
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

๙. การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า
๙.๒ ส่ ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕

ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
๒๕๐๐๑/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๖๐
๖๑

ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๖๒

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

- ๑๐ เรื่อง
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนา้ เสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๓๔๑๖/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

๖๓

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับตารวจตามมาตรา ๒๕๘ (ง) (๔) และมาตรา
๒๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตารวจ)
ผลการดาเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการคณะต่ า ง ๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
ข้อเสนอการปฏิรูปกิจการตารวจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ (กพยช.)
ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
(เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการธุรการของสานักงานอัยการสูงสุด)

ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๔๔/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
๒๒๗๑๘/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

๒๓๗๖๐/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๗๐

๒๓๙๖๗/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๗๐

๒๔๕๓๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
๒๔๑๑๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๗๐
๗๑

๒๕๐๖๑/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๗๑

๒๕๒๔๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๗๒

ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๓๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๗๓
๗๔

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ ชอบ
ในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

๑๐.๒ กระจายอ้ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ

- ๑๑ เรื่อง
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริ ย ธรรม และจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ

เลขที่ ส.ยืนยัน

ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานด้ า นการปฏิ รู ป ประเทศ ระหว่ า งวั น ที่ ๔-๑๐
กรกฎาคม ๒๕๖๐
ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานด้ า นการปฏิ รู ป ประเทศ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๑-๑๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐
ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานด้ า นการปฏิ รู ป ประเทศ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘-๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๓๓๙๑/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๗๖

๒๔๓๕๗/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]

๗๖

๒๔๙๓๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๗๖

ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๗๗
๗๘

ร่างพระราชกฤษฎีกาการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ๒๒๙๖๕/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....
๒๒๖๙๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้าม พ.ศ. ....
ร่า งกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริห าร จัด การ และดาเนิน การ ๒๓๕๙๑/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]
ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๐

ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานด้ า นการปฏิ รูป ประเทศระหว่ า งวั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน- ๒๒๙๗๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หน้า

๗๕

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กั บ ความตกลงระหว่ า งประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๘๐
๘๐

- ๑๒ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และ
ธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิ น
พ.ศ. ๒๔๘๙ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว

๒๓๓๕๘/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐]

๘๑

๒๕๐๗๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๘๑

๒๔๘๐๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
๒๕๐๘๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]

๘๑
๘๑

ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ๒๔๑๘๘/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐]
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา

๘๒

๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ น้ า เ ท ค โ น โ ล ยี ที ่ ท ั น ส มั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ เ พื่ อ เร่ ง รั ด การด้ า เนิ น คดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

๑๑.๖ น้า มาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้อ งกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ว ๓๓๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐]

๘๒

การรายงานความคื บ หน้ า การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ากฎหมายและ ๒๕๓๐๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐]
การดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

๘๓

มาตรการเพือ่ เตรียมการรองรับการตรากฎหมาย

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนีจะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านัน 

- ๑๓ -

สารบัญ
ภาคผนวก : ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมกำรประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมประเภทของวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมลักษณะของกำรเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมำย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและด้ำนหลักกำรพัฒนำ
๗.๑ จำแนกตำมนโยบำยแต่ละข้อ
๗.๒ จำแนกตำมด้ำนหลักกำรพัฒนำ
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จำแนกตำมพื้นที่ที่ดำเนินกำร
๙. คณะกรรมกำรที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
๑๑. กฎหมำยประเภทต่ำง ๆ ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ตำรำงอักษรย่อ

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๘

๘๙
๙๐
๙๑
๙๑
๙๒
๙๒
๙๓

นโยบายที่
๑
การปกป้ องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการจัดทาเหรียญกษาปณ์ทองคา ชนิดราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาท เหรียญกษาปณ์เงิน ชนิดราคาแปดร้อยบาท
และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคาห้าสิบบาท เพื่อเป็นที่ระลึ กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจาปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report : TIP
Report) ประจาปี ๒๕๖๐ โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจาปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดระดับประเทศไทยอยู่ในระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) เป็นปีที่สองต่อเนื่องจาก
ปีที่แล้ว และระบุในรายงานว่า เนื่องจากประเทศไทยยังไม่บรรลุถึงมาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ แ ต่มีความพยายาม
ในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ของประเทศไทยร่วมกับองค์กรภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ (NGOs) ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้
กับสื่อและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน (๒) ผลการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันการฟอกเงิน (๓) ผลการดาเนินงานด้านการกากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน (๔) ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (๕) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการเปรียบเทียบ และ (๖) ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและ
ออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ตามที่สานักงาน ปปง. เสนอ
๒. เห็นชอบให้นาความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ปัญหาฯ ด้านการขอใช้ที่ราชพัสดุในการก่อสร้าง
สานักงาน ปปง. แห่งใหม่ เห็นว่าสามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนจากกรมธนารักษ์ได้ โดยตรง ส่วนปัญหาฯ ด้านกรอบกฎหมาย
ในการปฏิบัติต ามมาตรฐานสากล ด้า นการป้อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้า นการส นับ สนุน ทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย เห็นว่าปัจจุบันกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าวนั้น
ได้มีผลใช้บังคับแล้ว เช่น พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้องด้วย สาหรับปัญหาฯ ด้านการปรับปรุงจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการดาเนินงานให้เป็น
รูปธรรมต่อไป และให้นารายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงาน ปปง. พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กาหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการใช้บังคับกฎหมาย โดยตามข้อ ๒ ของคาสั่งดังกล่าวได้กาหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าว
เร่งดาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชกาหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อมา
กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทางานและการอนุญาต
ให้ทางานตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๖
ของประกาศดังกล่าวกาหนดให้จัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว” เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการทางาน
ตามประกาศนี้ โดยให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานร่วมกับเจ้ าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ โดย
๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่
เพื่ อ สนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของศู น ย์ รับ แจ้ ง การท างานของคนต่ างด้ า ว เพื่ อ ให้ น ายจ้ า งยื่ น ขอจ้ า งคนต่ า งด้ าวได้ ต าม
กาหนดเวลาในประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าว
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้นายจ้างหรือ
คนต่างด้าวที่ดาเนินการตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงแรงงานได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ให้ พิจารณาน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เกี่ ยวข้ องมาประยุก ต์ใช้ในการดาเนิน งานด้วย เช่ น การจัดเก็บ ข้อ มู ล
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณากาหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยในระยะแรกให้เริ่ม
ดาเนินการในพื้นที่ซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทาการเพาะปลูก พร้อมทั้ งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนยาง
กลุ่มดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา
ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการทาเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การเลือ กเพาะปลูกพื ช
ที่ผลผลิตมีราคาสูงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าว
ให้ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างกรีดยางด้วย
๓. ด้านการบริห ารราชการแผ่ นดินและอื่น ๆ ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ มีข้อสั่ งการให้สานักงานตารวจแห่ งชาติ
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาชับ ให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดดาเนินการกากับดูแลและตรวจสอบผู้ป ระกอบการ
หรือสถานบริการที่มีการขายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณรอบสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบี ยบ และใบอนุญ าตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
พิจารณากาหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยเฉพาะการกาหนดเขตพื้นที่
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบสถานบริการ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการให้เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน
ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าลาแม่น้า ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมื อ ง และวิธีก ารขอหลั ก ฐานการแจ้ งออกไป
นอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐาน
การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงแบบรายการบุ คคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม. ๖) ให้ครอบคลุมข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการเดินทางและการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว โดย
กาหนดให้กระทรวงแรงงานดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี นั้น ได้หารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว
เห็นว่า การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวจะต้องพิจารณาโครงสร้างของกฎหมาย
ดังกล่าวทั้งระบบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสร้าง
ความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เห็นควรมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไป
พิจารณาดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวและรับฟัง ความคิดเห็นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็น ชอบต่อ ร่า งบัน ทึก ความเข้า ใจว่า ด้ว ยการสนับ สนุน ด้า นการส่ง กาลัง บ ารุง ระหว่า งรัฐ บาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งกาลังบารุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย)
๑.๒ ให้กระทรวงกลาโหมจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่ งกาลังบารุงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย มีสาระสาคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารที่จะนาไปสู่
การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศในอนาคต โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมแต่ละฝ่ายจัดเตรียมหรืออานวยความสะดวกในการสนับสนุนการส่งกาลังบารุงร่วมกันภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวิธีปฏิบั ติและพั นธกรณี ระหว่างประเทศของตน เช่น การสนับ สนุนวัสดุ อะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อม
การซ่อมบารุงการบริการทางเทคนิคทางการทหาร บริก ารด้านการแพทย์ การเคลื่อนย้ายการอพยพบุคลากรเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล การแลกเปลี่ย นบุค ลากรและข้อ มูล การจัด ให้มีก ารฝึก อบรมบุค ลากรร่ว มกัน รวมทั้งการใช้ป ระโยชน์จ าก
ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมีกาหนดการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
และประสานงานความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๐
ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑.๓ ให้เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการเข้าร่วมงาน International Luxury Travel Market Asia (IL TM Asia 2017) ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเข้าร่วมงาน International Luxury Travel Market Asia (IL TM Asia 2017)
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมงาน ILTM Asia 2017 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เช่าพื้นที่ขนาด ๑๐๘ ตารางเมตร สาหรับ
ก่อสร้างคูหาประเทศไทย และได้จัดสรรให้แก่ธุรกิจเอกชนไทยที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายและเสนอขาย Luxury Product เข้าร่วม
ใช้พื้นที่ จานวน ๑๘ หน่วยงาน ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ๑๕ ราย บริษัทนาเที่ยว ๒ ราย และโรงเรียนสอนทาอาหาร ๑ ราย
โดยธุรกิจเอกชนไทยจะได้พบผู้ซื้อ ๑๔-๒๐ราย/วัน หรือตลอดทั้งงานระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะได้พบผู้ซื้อ ๔๒-๖๐ ราย
๒. การหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสายการบินจีน เพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมใหม่ ๆ ของไทย รวมถึงรับฟังข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยผลการหารือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จะเร่งพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวของไทย (Tour Operator) ให้นาเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ทากิจกรรม
ใหม่ ๆ ที่เป็นการท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบสร้างประสบการณ์ (Local Unique Experience) และสร้างมัคคุเทศก์ภาษาจีนเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจีนที่นิยมเดินทางด้วยตนเอง (Free Individual Traveler : FIT) ซึ่งกาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง บันทึ กความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิ การ ประเทศญี่ ปุ่ น
กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย มีสาระสาคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพในประเด็นที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจ
ร่วมกัน โดยจะมีการลงนามร่วมกันในระหว่างการประชุม ASEAN-Japan Health Ministers Meeting on Universal Health
Coverage and Population Ageing ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี เป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี
๒๕๖๑ เป็นต้นไป จานวนปีละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าใช้จ่ายในการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี ในปี
๒๕๖๑ เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุน
องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ที่เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้วในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ให้ดาเนินการได้เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว สาหรับค่าใช้จ่า ยในการให้เงินอุดหนุนในปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไป นั้น เห็นควรที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๕
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ ๗
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-บังกลาเทศ
ครั้ งที่ ๗ (Draft Agreed Minutes of the 7 th Session of the Thailand-Bangladesh Joint Commission on Cooperation)
ซึ่งจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ดาเนินการร่วมกัน และประเด็นที่เห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดัน
ให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินความสัมพันธ์ ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
ของทั้งสองประเทศ การผลักดันและคุ้มครองผลประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนไทยในบังกลาเทศ การส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับอาเซียน การส่งเสริมนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชาวบังกลาเทศในไทย ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม
บุคลากร ความร่วมมือ ด้านแรงงาน การส่งเสริมการท่ องเที่ ยวและการบิ น และความร่วมมือในเวที พหุ ภาคีที่ ทั้งสองประเทศ
เป็นสมาชิก
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๗
๑.๓ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๗ จากที่
เสนอในครั้งนี้ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทย
ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ โดยนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ทีป่ ระเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ไว้แล้ว ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบผลการประชุ ม เวที ข้ อ ริ เริ่ ม สายแถบและเส้ น ทาง (Belt and Road Forum for International
Cooperation : BRF) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประเด็นความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ความเชื่อมโยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความเชื่อมโยงด้านการค้า
ความเชื่อมโยงด้านการเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการประชุม
ดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรอบสายแถบ
และเส้นทางให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
มาพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งควรสร้างความเชื่อมโยง Belt and Road Initiative กับนโยบาย
การพัฒนาที่สาคัญของประเทศไทย อาทิ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าวให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership Framework :
UNPAF) ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงานสหประชาชาติ
ในประเทศไทยสาหรับช่วงระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับความร่วมมือเชิงกระบวนการ
(process-oriented) ได้แก่ (๑) การกาหนดและบังคับใช้นโยบาย (๒) การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม (๓) การให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนในการพัฒนา และ (๔) การขยายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ
๑.๒ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่าง UNPAF ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบั จากการปรับเปลีย่ นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นว่า
หากมีการเพิ่มเติมเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ ๓ ก็จะแสดงให้เห็นถึงการนาแนวปฏิบัติ
ด้านการดาเนินธุรกิจ และการลงทุน ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและยั่งยืนมาใช้ด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์
๔.๐ ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อาจจะเพิ่มประเด็นเรื่องการขยายการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมในยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ที่ ๔ ด้วย และในยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ ๔ อาจพิจารณานาประเด็นด้านอุบัติภัยบนท้องถนนและความเสี่ยงจากการขนส่ง
สารเคมีอันตรายเข้าสู่เวทีระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน Logistics ของอาเซียนมีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนถึงขั้นเสียชีวิตอยู่ในอันดับสูงของโลก หากนาประเด็นเหล่านี้เข้าสู่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในการ
ดาเนินการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ
อุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในบันทึกแสดงเจตจานงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น โดยการแก้ไขดังกล่าวเป็นการปรับหัวข้อให้มีความกระชับมากขึ้น เพื่อให้เห็นความชัดเจน
ในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง ๑๐ อุตสาหกรรม โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาเป็นการแก้ไขในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ จึงสามารถดาเนินการได้
ทั้งนี้ บันทึกแสดงเจตจานงฯ ดังกล่าวได้มีการลงนามเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วม
ประชุม Thailand-Japan High Level Joint Commission : HLJC ครั้งที่ ๓ และการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ ๒๓ ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ น ชอบร่ างปฏิ ญ ญาร่ ว มว่ าด้ ว ยการประกาศเริ่ม การเจรจาความตกลงการค้ า เสรี ไท ย-ตุ ร กี (Joint
Declaration on the Launch of Negotiations for the Turkey-Thailand Free Trade Agreement) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศคู่เจรจาในการประกาศเริ่มการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA)
ไทย-ตุรกี และรับรองที่จะดาเนินการตามเอกสารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการเจรจาความตกลงฯ (Terms of Reference
๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

Negotiations Guidelines for Turkey-Thailand FTA) และเอกสารแนวทางการเจรจาบทว่าด้วยการค้าสิน ค้าในความตกลง
การค้ าเสรีไทย-ตุ รกี (The Guidelines for Trade in Goods Negotiations for Turkey-Thailand FTA) โดยจะมี การลงนาม
ร่างปฏิญญาฯ ในระหว่างการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี (เฉพาะการค้าสินค้า) รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สาธารณรัฐตุรกี
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
ในการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ควรให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกาหนดท่าทีการเจรจาในรายละเอียด
ของประเด็นความตกลงฯ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ไปพิจารณา
ดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security
Council : UNSC) ที่ ๒๓๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อต่ออายุมาตรการลงโทษสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN)
ต่อไป ทั้งนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติฯ ดังกล่าว หรือประสงค์ที่จะขอรับความกระจ่างเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อมติฯ ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เอก สาร Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on Sustainable Development and
the ECOSOC High-Level Segment
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบ (ร่ าง) เอกสาร Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on Sustainable
Development and the ECOSOC High-Level Segment เป็นปฏิญญาระหว่างรัฐบาลซึ่งได้รับการยกร่างล่วงหน้าผ่านกระบวนการ
เตรียมการและปรึกษาหารือโดยคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก และจะนาเข้าสู่เวทีหารือการเมือง
ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development : HLPF) เพื่อรับรอง โดยมี
การปรับเนื้อหาและถ้อยคาให้สะท้อนความเห็นของกลุ่มและประเทศต่าง ๆ ในภาพรวม และเป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองในการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความยากจนและ
การส่งเสริมให้เกิดความเจริญในทุกสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น (ร่ า ง) เอกสารฯ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่ สาระส าคั ญ และไม่ ขั ด กั บ หลั ก การ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
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๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ ๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและกาหนดมาตรการ
ขับเคลื่อนการอนุวัติกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓ อันเป็นเอกสารผลลัพธ์
การประชุมผู้นาว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยทีป่ ระชุมฯ ได้มีการรับรองแถลงการณ์
แคนคูน (Cancun Communique) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติ รวมทั้งบทสรุปของประธานการประชุมฯ (ประธานาธิ บดี
แห่งสหรัฐเม็กซิโก) ซึ่งมีประเด็นหลักและลาดับกิจกรรมที่จะต้องนาไปสู่การปฏิบัติและการผลักดันเชิงนโยบาย รวมถึงเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้แก่
(๑) การจัดทาฐานข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติในระดับประเทศ (๑) การจัดทาระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าในประเทศ
ด้อยพัฒนา (๓) การเสริมสร้างศักยภาพรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (๔) การบูรณาการมิติด้านการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ (๕) การส่งเสริมผู้หญิงให้มีบทบาทนาในการดาเนินงาน
ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระหว่าง วันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมัชชา
องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ [FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Conference] สมัยที่ ๔๐ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารและการเกษตรของโลก และผลกระทบของ
การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศที่ มี ต่ อ ความมั่ น คงอาหารและการเกษตร รวมทั้ งได้ ห ารือ ความร่วมมื อ ด้ านการเกษตรกั บ
ผู้อานวยการใหญ่ FAO และหารือทวิภาคีกับสมาชิก FAO ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเตอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ภาพรวมการเยือนฯ
(๒) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (๓) ความร่วมมือทางวิชาการ (๔) ความร่วมมือด้านประมง (๕) ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ
และ (๖) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเตว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
ผลการเยือนดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (Plan of Action for ASEANChina Education Cooperation 2017-2020)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (Plan of
Action for ASEAN- China Education Cooperation 2017-2020) มีสาระสาคัญระบุถึงกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องดาเนินการ
ร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและจีนใน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ
(๒) สนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักเรียน/นักศึกษาและการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม (๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร
๙
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ทางการศึกษา (๔) เสริมสร้างความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา (๕) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรม
และการแลกเปลี่ยนระดับนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงการทดลองการเที ยบโอนหน่วยการเรียนและวุฒิการศึกษาตามความสมัครใจ
และ (๖) เสริมสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยจะมีการรับรองแผนปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันในช่วงเทศกาลสัปดาห์การศึกษา
จีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาในแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลั ง พร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
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๑๐

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๓. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พั ฒนาระบบการคุ้ มครองทางสั งคม พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ ด้ อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและมีการนายางพารา
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การกาหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดาเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยัง จังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างเหมาะสมด้วย
๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้ งนี้ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
แต่งตั้งคณะทางานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องนาสาเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้นาเสนอแนวทางการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า ทาทางระบายน้า
หรือพัฒนาแหล่งน้าสาหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการดาเนินการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป
๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบ
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมทังให้นาข้อมูลการออกใบอนุญ าตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย นัน ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปราม
การประกอบธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทังการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย และ
ให้รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดทา Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทา Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในชื่อ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จาลองต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อเสนอจากมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอจากมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน
ได้มีมติรับรองมติสมัชชาฯ ใน ๓ ประเด็น คือ (๑) การขยายโอกาสในการทางานของแรงงานสูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน
(๒) การขยายอายุการทางานของแรงงานในสถานประกอบการจากอายุ ๕๕ ปี เป็น ๖๐ ปี และ (๓) การสร้างหลักประกันรายได้
ยามสูงวัย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนและดาเนินการตามมติสมัชชาฯ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
๑๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน
ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าลาแม่น้า ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม่ คนไร้บ้าน ประกอบด้วย (๑) การสนับสนุน
งบประมาณ (งบอุดหนุน) ในการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๒๖.๔ ล้านบาท เพื่อ
จัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร (๒) การปรับปรุงอาคารศูนย์ไร้บ้าน (สุวิทย์วัดหนู) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้เป็น
ศูนย์พักคนไร้บ้านที่ถูกสุขลักษณะ (๓) การนาคนไร้บ้านไปสืบค้นที่ภูมิลาเนาเดิมจนสามารถทาบัตรประชาชนได้ จานวน ๖๑ ราย
เป็นคนไร้บ้านที่จังหวัดขอนแก่น ๒๒ ราย และคนไร้บ้านที่กรุงเทพมหานคร ๓๙ ราย และ (๔) การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูป
ห้างหุ้นส่วนจากัดคนไร้บ้าน ซึ่งได้รับงานตกแต่งต้นไม้ งานขนย้ายของ รับเหมางานปูพื้น งานรื้อถอนเคลียร์พื้นที่ มูลค่างานรวม
๔๑๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพั ฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตป่าสงวน

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู ้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education :
SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (ซี มี โ อ) [SEAMEO Regional Centre for STEM Education (Science Technology Engineering and
Mathematics Education) : SEAMEO STEM-ED] ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา
เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศสมาชิก และขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษาทั้งในและนอกภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเน้นบทบาทการดาเนินการของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้
และบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานและผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ด้วย
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
และสานักงาน ก.พ. เช่น การขอรับเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา ควรมีลักษณะเทียบเคียง
กับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่ประเทศไทยเคยรับเป็นเจ้าภาพ และเป็นไปตามข้อบทที่กาหนดอยู่ในกฎบัตรของซีมีโอซึ่งประเทศไทย
ลงนามเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ รวมทั้งควรประสานและบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานด้านสะเต็มศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการให้คาปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา และควรพิจารณาใช้รูปแบบการจ้ างงานที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการจ้างพนักงานประจาเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการทางานและเกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านบุคคล ตลอดจนควรจัดทาแผนการดาเนินงาน (Roadmap) เป็นระยะ ทุก ๕ ปีให้ชัดเจน และแผนปฏิบัติการรายปี เพื่อกากับ
ติด ตาม ประเมิ น ผลการดาเนิ น งานที่ ส ะท้ อ นผลสั มฤทธิ์ ได้ ชัดเจน และรายงานผลการดาเนิ น งานทุ ก ปี เป็ น ต้ น ไปพิ จ ารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าในการกาหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ใช้ความรุนแรงที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าในการกาหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ใช้ความรุนแรง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๖๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๖๐
๒. กาหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง
ที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และรายงานถึงสาเหตุและวิธีการที่ดาเนินการแล้วส่งผลให้สถิติก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ใช้ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลง ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการสร้างภูมคิ ุ้มกัน (๒) มาตรการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
(๓) มาตรการสร้างความตระหนัก และ ๖ สาเหตุ ได้แก่ (๑) หน่วยงานมีมาตรการการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
(๒) รัฐบาลให้ความสาคัญและจริงจังกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง (๓) การบูรณาการ
การทางานของสถานีตารวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างจริงจัง (๔) การเพิ่มจานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (๕) กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เช่น ประกาศจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์
เพื่อทาหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ (๖) หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบป้องกัน เฝ้าระวัง
และคุ้มครองนักเรียนและนักศึกษาอย่างชัดเจน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๔.๒ ปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการศึ กษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
ในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการกาลังคนในอุตสาหกรรม ๔.๐ และภาคบริการ โดยดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุก ภาคส่วน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ (๒) ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา (๕) การสอน การแนะนาทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้าง
การเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุ กระดับ เพื่อ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. สาหรับ ภาระงบประมาณที่จ ะเกิด ขึ้น จากการดาเนิน งานตามยุท ธศาสตร์ฯ นั้น ให้ก ระทรวงศึก ษาธิก าร
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีการบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตามความจาเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น ควรเพิ่ม
คาสาคัญในวิสัยทัศน์ อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เศรษฐกิจฐานคุณค่า นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเน้นย้าเป้าหมายของการพัฒนา
กาลังคน ควรเน้นการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและธุรกิจ ควรเพิ่มด้านอุดมศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพ
ที่มีนัยสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ วิศวกร นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักวิเคราะห์ นักบัญชี นักบริหาร
ควรให้น้าหนักเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคลากร ควรสร้างเครือข่าย
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับสถานศึกษา ควรมีกลไกสนับสนุนและพัฒนากาลังคนที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และควรให้ความสาคัญกับลักษณะของบุคลากรในอนาคต นอกจากนี้ ควรเพิ่มความชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนและรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพ ควรจัดทามาตรฐานของหลักสูตรสาหรับอุตสาหกรรม New S curve
ให้ครอบคลุม มีระบบทดสอบและรับรองมาตรฐาน และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดให้มีห้องทดลองกลาง (Central lab) ที่เน้น
เฉพาะอุตสาหกรรม New S curve ควรเพิ่มเติมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พัฒนากาลังคนฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงกลไกการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และควรมีการติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนฯ เป็นระยะ ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๔. ให้สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีส่งยุทธศาสตร์พัฒ นากาลังคนสนับ สนุ น เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับ
การเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
ในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการกาลังคนในอุตสาหกรรม ๔.๐ และภาคบริการ โดยดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุก ภาคส่วน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ (๒) ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา (๕) การสอน การแนะนาทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้าง
การเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุ กระดับ เพื่อ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. สาหรับ ภาระงบประมาณที่จ ะเกิด ขึ้น จากการดาเนิน งานตามยุท ธศาสตร์ฯ นั้น ให้ก ระทรวงศึก ษาธิก าร
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีการบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตามความจาเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น ควรเพิ่ม
คาสาคัญในวิสัยทัศน์ อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เศรษฐกิจฐานคุณค่า นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเน้นย้าเป้าหมายของการพัฒนา
กาลังคน ควรเน้นการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและธุรกิจ ควรเพิ่มด้านอุดมศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพ
ที่มีนัยสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ วิศวกร นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักวิเคราะห์ นักบัญชี นักบริหาร
ควรให้น้าหนักเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคลากร ควรสร้างเครือข่าย
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับสถานศึกษา ควรมีกลไกสนับสนุนและพัฒนากาลังคนที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และควรให้ความสาคัญกับลักษณะของบุคลากรในอนาคต นอกจากนี้ ควรเพิ่มความชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนและรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพ ควรจัดทามาตรฐานของหลักสูตรสาหรับอุตสาหกรรม New S curve
ให้ครอบคลุม มีระบบทดสอบและรับรองมาตรฐาน และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดให้มีห้องทดลองกลาง (Central lab) ที่เน้น
เฉพาะอุตสาหกรรม New S curve ควรเพิ่มเติมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
พัฒนากาลังคนฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงกลไกการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และควรมีการติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนฯ เป็นระยะ ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๔. ให้สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีส่งยุทธศาสตร์พัฒ นากาลังคนสนับ สนุ น เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับ
การเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ในฐานะที่สั่งและปฏิบัติ
ราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนนายกรัฐมนตรี กากับดูแลการดาเนินการและประสานหน่วยงานภาครัฐตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ลงวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็น ชอบการกาหนดท่า ทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุม คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
st
ครั้งที่ ๔๑ (41 Session of the World Heritage Committee) ระหว่างวัน ที่ ๒-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมือ งคราคูฟ
สาธารณรัฐโปแลนด์ โดย
๑.๑.๑ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมาย
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศิลปากรจัดทาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
๑.๑.๒ กรณีมีประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณา
กาหนดท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ ๔๑ โดยคานึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการ
จากองค์กรที่ปรึกษา
๑.๒ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ โดย
มอบหมายให้เอกอัครราชทูตไทยประจากรุงปารีสเป็นหัวหน้าคณะ และเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นรองหัวหน้าคณะ นายบวรเวท รุ่งรุจี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในประเด็น (๑) โครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เพราะไม่มีแหล่งน้าต้นทุน จึงจาเป็นต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของการดาเนิน
โครงการดังกล่าวอยู่ และ (๒) โครงการอ่างเก็บน้าลาพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี จากผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เมื่อปี ๒๕๔๐ พบว่าพื้นที่น้าท่วมอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลก และหากมีการพัฒนาโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อราษฎรจานวนมาก ปัจจุบันกรมชลประทาน
๑๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

จึงไม่มีแผนการดาเนินการใด ๆ ในพื้นที่มรดกโลกนี้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีความจาเป็นต้องดาเนินการโครงการดังกล่าว
กรมชลประทานจะดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้างสรรค์ งานศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทีเ่ ป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) น้าดื่มที่ปลอดภัย
สาหรับประชาชน (๒) การจัดการและพัฒนาที่อยู่อ าศัยชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ (๓) การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย
ด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม และ (๔) สานพลังปราบยุงลายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๕ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๕ ฉบับ มีสาระสาคัญ
เพื่อกาหนดเขตพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และ
เพื่อให้การควบคุมดูแลการรั กษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนในท้องที่ตามที่กาหนดในร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่ า งพระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตพื้ น ที่ เ พื่ อ การอนุ ญ าตให้ ตั้ ง สถานบริ ก ารในท้ อ งที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตราด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๕ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การตั้งสถานบริการอาจมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนราคาญให้แก่ประชาชน เห็นควรกากับดูแลให้เจ้าพนักงานของรัฐควบคุม
การอนุญาตจัดตั้งสถานบริการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างเข้มงวด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้ องกั นและแก้ ปั ญหาการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่ น และปั ญหาด้ านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
สาธารณสุข
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง หนังสือข้ อตกลงระหว่างภาคีสนับสนุ นแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ องค์การอนามัยโลก
(Letter of Agreement among Organizations participating in the WHO-RTG Country Cooperation
Strategy : CCS) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบหนังสือข้อตกลงระหว่างภาคีสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก
(Letter of Agreement among Organizations participating in the WHO-RTG Country Cooperation Strategy : CCS)
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เป็นการกาหนดแนวทาง ขั้นตอนความร่วมมือในการดาเนินโครงการด้านสาธารณสุขที่สอดคล้อง
กับ แผนยุท ธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ CCS ประกอบด้วยแผนงาน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) แผนงานโรคไม่ติดต่อ
(๒) แผนงานความปลอดภัยบนท้องถนน (๓) แผนงานสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น (๔) แผนงานการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (๕) แผนงาน
การสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลกเพื่อการพัฒนาสุขภาพในประเทศ และ (๖) แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่าง
ประเทศและสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
๒. สาหรับงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อตกลงยอมรับร่วมสาหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ของอาเซียน (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement for Bioequivalence Study Reports of Generic Medicinal Products :
ASEAN BE MRA)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
๑.๑ การลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมสาหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence Study Reports of Generic Medicinal Products :
ASEAN BE MRA) มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องยอมรับพิจารณารายงานการศึกษาชีวสมมูลที่จัดทาโดย
ศูนย์การศึกษาชีวสมมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและขึ้ นบัญชีของอาเซียน (ASEAN Listed BE centre) ซึ่งจะมีการแต่งตั้ง
คณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel of Experts) เพื่อตรวจสอบศูนย์การศึกษาชีวสมมูลของประเทศสมาชิกที่จะขอสมัครเพื่อขึ้นบัญชีของ
อาเซียน โดยทุกประเทศมีเวลาไม่เกิน ๕ ปี หลังการลงนามในการที่จะยอมรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลที่ทาขึ้นโดยศูนย์การศึกษา
ชีวสมมูลที่ได้ขึ้นบัญชีแล้วมาเพื่อพิจารณา
๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอื่นเป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ
๒๐
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๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนรองรับการดาเนินการตามข้อตกลงฯ ที่เหมาะสม โดยให้ครอบคลุมถึงมาตรการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ
โดยคานึงถึงประโยชน์ของประเทศ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาในประเทศ และการเข้าถึงยาของประชาชน
ทั้งในด้านคุณภาพและราคา ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขนาเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน ๖ เดือน
๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เกี่ยวกับเหตุผลความจาเป็นในการลงนามในข้อตกลงฯ ผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ และมาตรการรองรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบให้ถูกต้อง ทั่วถึงด้วย
๕. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นทะเบียนยา
ทั้งระบบ ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศต่อไป
๖. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควร
พิจารณารวมมาตรการเยียวยาต่อข้อเสนอของภาคเอกชนภายใต้การดาเนินการของอนุกรรมการที่สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้จัดตั้งขึ้นด้วย และควรพิจารณาดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศและเอกชนไทยให้มีศักยภาพ
ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อลดการสูญเสียเงินตราในการนาเข้า/สั่งยาจากต่างประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงบประมาณและกรมบัญ ชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท
(รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒,๐๗๗,๕๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๘ ดังนี้
๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ
จานวน ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒,๐๒๖,๖๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๐ จานวน ๒๐๘,๖๒๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๙๕ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๗๓.๒๐) ประกอบด้วย
รายจ่ายประจา จานวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑,๗๕๕,๑๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ และรายจ่าย
ลงทุน จานวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน ๓๗๓,๐๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๗ และเบิกจ่ายแล้ว
จานวน ๒๗๑,๔๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๖
๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางการปฏิรูป กรอบวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จานวน
๒๐,๖๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๙,๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔
๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท
จัด สรรงบประมาณแล้ว จานวน ๓๑,๑๕๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แ ล้ว จานวน ๒๘,๘๖๒ ล้า นบาท คิด เป็นร้อยละ ๙๒.๖๕
และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๒๗,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗
๓. งบประมาณรายจ่า ยเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๕๐,๙๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๐ ประกอบด้วย รายจ่ายประจา จานวน ๑๐๕,๒๙๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๔๗,๘๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๖ และรายจ่ายลงทุน จานวน ๘๔,๗๐๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว
จานวน ๒๗,๘๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑ เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๓,๐๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๐
๔. เงิน กัน ไว้เบิก เหลื่อ มปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๓๗๒ ล้า นบาท มีก ารก่อ หนี้แ ล้ว จานวน
๒๓๙,๐๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘ และเบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑๗๙,๙๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๑
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น (ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติตามความเห็ น ของส านัก งบประมาณที่ เห็น ชอบในหลั กการให้ ส านั กงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง
ดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จาเป็นเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่เหมาะสมเห็นควรดาเนินการ ในวงเงิน ๑๑๔,๖๐๓,๖๐๐ บาท โดยให้สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือใช้เงิน
กองบริหารงานสารสนเทศ
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เหลือจ่ายสะสมของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาดาเนินการในโอกาสแรกก่อน หากมีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่
สามารถปรับแผนฯ มาดาเนินการได้ ก็เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในวงเงิน ๑๑๔,๖๐๓,๖๐๐ บาท โดยขอตกลงรายละเอียดกับสานักงบประมาณ
อีกครั้งหนึ่ง
๒. ในการดาเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้ง
ตามภารกิจต่าง ๆ ที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ นั้น ขอให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิ จารณาและ
ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีธ รรมาภิบาล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ รายการขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
จานวน ๔๓ หน่วยงาน ๑๑,๓๘๖ รายการ วงเงิน ๓,๖๑๘.๗๓๔๓ ล้านบาท
๑.๒ แนวทางในการดาเนินการต่อไป สาหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่มีรายการตามพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ได้มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๐ หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีลาดับความสาคัญสูงและมีความจาเป็นต้องดาเนินการ ก็ให้
ดาเนินการขอรับจัดสรรงบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ให้สานัก งบประมาณได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที ่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผน
สาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้
ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและมีการนายางพาราไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การกาหนดส่วนแบ่งรายได้
ที่ได้จากผลผลิตในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดาเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
๒๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาดาเนิ นการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมการเพาะปลู กพื ชของเกษตรกรให้ เหมาะสม กับสภาพพื้ น ที่
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนา
พืชสมุนไพรให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างเหมาะสมด้วย
๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
แต่งตั้งคณะทางานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องนาสาเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้นาเสนอแนวทางการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า ทาทางระบายน้า
หรือพัฒนาแหล่งน้าสาหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการดาเนินการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป
๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒ นาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูก ร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญ าตเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบ
การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การได้ รวมทั้ งให้ น าข้ อ มู ล การออกใบอนุ ญ าตมาใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการติ ด ตาม
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคต่ อ ไปด้ ว ย นั้ น ให้ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเรือ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย ) ร่ว มกั บ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ ที่ ไม่ ได้ จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ รวมทั้ งการค้าขายสินค้ าผิดกฎหมายผ่ านช่ องทางออนไลน์ ด้ วย และให้ รายงานผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแล ะ
การสื่อสารจัดทา Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทา Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในชื่อ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จาลองต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กาหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
ในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการใช้บังคับกฎหมาย โดยตามข้อ ๒ ของคาสั่งดังกล่าวได้กาหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งดาเนินการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชกาหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อมากระทรวงแรงงานได้ออก
ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทางานและการอนุญาตให้ทางานตามพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าวกาหนด
ให้จัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว” เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการทางานตามประกาศนี้ โดยให้กระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ โดย
๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างยื่ นขอจ้างคนต่างด้าวได้ตามกาหนดเวลาในประกาศ
กระทรวงแรงงานดังกล่าว
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้นายจ้างหรือคนต่างด้าว
ที่ดาเนินการตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงแรงงานได้รับความสะดวกในเรื่องต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ทั้งนี้ ให้พิจารณา
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานด้วย เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณากาหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยในระยะแรก
ให้เริ่มดาเนินการในพื้นที่ซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทาการเพาะปลูก พร้ อมทั้งพิ จารณาแนวทางการช่วยเหลือ
ชาวสวนยาง กลุ่มดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่
เพาะปลูกยางพารา ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการทาเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
การเลือกเพาะปลูกพืชที่ผลผลิตมีราคาสูงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทาง
การช่วยเหลือดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างกรีดยางด้วย
๓. ด้านการบริห ารราชการแผ่ นดินและอื่น ๆ ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ มีข้อสั่งการให้สานั กงานตารวจแห่ งชาติ
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาชับ ให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดดาเนินการกากับดูแลและตรวจสอบผู้ป ระกอบการ
หรือสถานบริการที่มีการขายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณรอบสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบี ยบ และใบอนุญ าตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง
พิจารณากาหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยเฉพาะการกาหนดเขตพื้นที่
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบสถานบริการ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการให้เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๒๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ มี ข้อสั่งการให้ ทุ กส่ วนราชการส ารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายใน
หน่วยงาน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจานง
จะใช้ยางพาราในภารกิจของตนเองเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้น
การรับซื้อยางพาราภายในประเทศ สาหรับหน่วยงานใดที่จาเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ให้ประสานกับสานักงบประมาณและเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็นกลไกกากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกาหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก สับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู
(MD2) ที่กาลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจาหน่ายค่อนข้างสูง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริ มให้มีการใช้
ไบโอดีเซล ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุน
การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซล
มากขึ้นต่อไป
๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ
ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า -ออกประเทศ โดยให้
เร่งดาเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจาเป็นเหมาะสม กรณีกาหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งดาเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง
๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนเผชิญเหตุสาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จานวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่
ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทาแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการดาเนิ นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมกาลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้าของชุมชน
๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ระบบตัวชี้วัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการกาลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและดาเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น
ให้ กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องพิ จ ารณาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาปาล์ ม น้ ามั น ทั้ งระบบตั้ ง แต่ ก ารเพาะปลู ก การผลิ ต และการน าไป
ใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณ
ที่เหมาะสม สอดคล้อ งกั บปริมาณความต้ องการใช้ในแต่ละช่ วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่ มเกษตรกรผู้ ปลู กปาล์มน้ามั น
ตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทางการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้ วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ มุ่งวิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยอาจศึ ก ษาจากรู ป แบบต่ า ง ๆ จากต่ า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น การจั ด ตั้ ง
ศูน ย์ เพื่ อ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านการลงทุ น ร่วมกั น ระหว่างประเทศจี น และมาเลเซีย และน าแนวทางต่ าง ๆ ดั งกล่ า วมาปรั บ ใช้
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวมงาน
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทัง้ ด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
๒๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)
การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อ พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการให้ดาเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี
(GAP) ครบวงจร ซึ่งเป็นการดาเนินการเชื่อมโยงกับโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)
และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยการส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดระหว่างกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับ
ผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อให้กลุ่มชาวนาทั้ง ๒ ประเภทสามารถขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ตามที่
กระทรวงพาณิ ชย์ เสนอ โดยให้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนิน โครงการฯ ภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณ จานวน ๒,๘๗๓,๒๗๖,๔๐๐ บาท และมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหาร
จัดการ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ประกอบการค้าข้าวที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และควรมีการกากับดูแลการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีการวางระบบการติดตามการดาเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน ให้สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมทั้ง
มีการเตรียมแผนการตลาดให้เชื่อมโยงรองรับผลผลิตจากโครงการฯ โดยเฉพาะการจับคู่กับผู้ประกอบการที่ใช้ผลผลิตข้าวเป็นวัตถุดิบ
ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต่าง ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น นอกเหนือจากการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจาหน่ายในท้องตลาด
เท่านั้น รวมถึงการจัดหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น และขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับซื้อผลผลิตไปใช้ในหน่วยงาน นอกจากนี้
ควรเร่งกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเพื่อปิดช่องว่า งปัญหาที่มีอยู่ และเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการบริโภคสินค้าปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในระยะยาวอีกทางหนึ่ง
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจับคู่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการ
ค้าข้าวที่มีโรงสี/จุดรับซื้อที่มีระยะทางไม่ไกลจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร และให้ความสาคัญกับการกากับดูแลและตรวจสอบ
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาดตามเงื่อนไขที่กาหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องด้วย
๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไป EU สาหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินโครงการพัฒ นาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพั ฒ นาการเกษตรอย่างยั่งยืน ” โดยมีห ลักการสาคัญ คือ ให้ชุมชนเป็นผู้กาหนด
โครงการพัฒ นาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุ มชน และบริห ารจัด การโครงการด้วยตนเอง ภายใต้ การสนับ สนุ นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และนาไปปฏิบัติจริง เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร
ในช่วงว่างก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียน
ในชุมชน
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีเ่ ห็นควรควบคุมการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยนาประสบการณ์การดาเนินโครงการในระดับพื้นที่
ที่ผ่านมาใช้เป็นบทเรียนในการทางาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นต้นแบบ เพื่อรองรับการพิจารณาจัดทาแผนงานโครงการของแต่ละชุมชนหรือเป็นทางเลือกให้กับชุมชนประกอบการตัดสินใจ
โดยใช้ประโยชน์ได้จากศูนย์เรียนรูก้ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบล และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer และ Young Smart Farmer
ที่สามารถให้ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาด้านการเกษตร ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
๓. สาหรับงบประมาณเพื่อการดาเนินโครงการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๒๒,๘๙๕,๓๖๓,๖๐๐ บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานสนับสนุนชุมชนเกษตรกรในพื้ นที่เป้าหมาย วงเงิน ๒๒,๗๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการของคณะกรรมการระดับชุมชน อาเภอ จังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๑๔๒,๘๖๓,๖๐๐ บาท ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการทุกโครงการ/กิจกรรม
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานให้แก่เกษตรกร ในระยะที่ ๑ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
และในระยะที่ ๒ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๔. ให้กระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดาเนินการจ่ายเงินให้แก่
เกษตรกรผ่านบัญชี ธ.ก.ส. โดยไม่หักเงินที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการนี้ไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การชาระหนี้ที่เกษตรกร
มีอยู่กับ ธ.ก.ส. เป็นต้น
๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระสาคัญผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
๑. จัดทาโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์มากขึ้นและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีแผนการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่จะสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ส.ป.ก. จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยเป้าหมายเกษตรกรอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย
๒. การรับบริจาค ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงิน โดยมีผู้บริจาคเงินสมทบทุน
เข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นจานวน ๑,๓๑๗,๒๑๖ บาท โดยจะนาเงินบริจาคดังกล่าวไปดาเนินการจัดซื้อ
พันธุ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
๒๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการปรับพื้ นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑
(ด้านการผลิต)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการโครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวสาร
ครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) จานวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว ดาเนินการ
โดยกรมปศุสัตว์ (๒) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร และ
(๓) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ดาเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้
ปรับชื่อโครงการให้เหมาะสมและชัดเจน จาก “โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาด
ข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)” เป็น “โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)” ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นและข้อสังเกตของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความคุ้มค่า
ของโครงการ ตลอดจนมิให้เกิดปัญหาต่อการดาเนินงานและภาระงบประมาณในอนาคต การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และให้เกษตรกรเป็นผู้มีส่วนร่วมลงทุนในการดาเนินการเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน การเร่งรัดประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่จะปรับเปลี่ยน
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับพื้นที่และเกษตรกรให้ทราบอย่างทั่วถึงและครบถ้วน การกาหนดมาตรการส่งเสริมระยะยาวเพื่อให้เกษตรกร
หันมาทาเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดาเนินการ
รวมทั้งพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๒.๑ ให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของ
โครงการให้เกษตรกรรับทราบ และกากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของ
โครงการด้วย
๒.๒ ติดตามการดาเนินการเพาะปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คาแนะนา
เกษตรกรให้ปลูกพืชที่มีตลาดรองรับและมีปัญหาด้านราคาน้อย และพิจารณากาหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
ด้านราคา เช่น การทาสัญญาซื้อขายผลผลิตกับผู้รับซื้อล่วงหน้า เป็นต้น
๓. ให้ก ระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร) ดาเนิน การจ่ ายเงินให้ แก่เกษตรกร
เพื่อนาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยไม่หักเงินที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การชาระหนี้
ที่เกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การทบทวนมาตรการกาหนดสัดส่วนการนาเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบการทบทวนมาตรการกาหนดสัดส่วนการนาเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑.๑ กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เรื่อง
การบริหารจัดการการนาเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ มีการอนุญาต
นาเข้าข้าวสาลี รวม ๕๕ ราย จานวน ๔๗๖,๔๕๔.๒๒๙ ตัน และปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จานวน ๑,๔๓๙,๗๐๕.๔๑๙ ตัน
๑.๒ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ปรับอัตราการกาหนดสัดส่วนการนาเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ จากเดิม
กาหนดอัตราส่วน ๑ : ๓ เป็นอัตราส่วน ๑ : ๒ เฉพาะผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่นาเข้าทั้งข้าวสาลีคุณภาพสูง และไม่มีบริษัทในเครือ
รองรับการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์อื่น ๆ และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
ปริมาณการใช้และปริมาณการนาเข้าข้าวสาลีของผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง และในการประชุม นบขพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการนาเข้าข้าวสาลีแก่กลุ่มผู้ผลิตกุ้ง จานวน ๖ ราย ตามปริมาณ
ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเสนอ ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๕๐,๔๒๓ ตัน/ปี
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์กากับการดาเนินการตามมาตรการกาหนดสัดส่วนการนาเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้ในการกาหนดอัตราอากรข้าวสาลีที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
ภายใต้พันธกรณี กับองค์การการค้าโลก (WTO) และ/หรือพันธกรณี ระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองดูแลไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและพืชอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศ และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครั ฐ ตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยรายละเอี ย ดงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการส่ งเสริม การใช้ ย างพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ ที่ให้ดาเนินโครงการฯ และใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจ าเป็ น ภายในกรอบวงเงิ น
๑,๘๕๑,๐๒๑,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย (๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินรวม ๑๖๔,๔๒๖,๙๐๐ บาท (๒) กระทรวงกลาโหม
วงเงินรวม ๑,๕๕๑,๕๙๔,๖๐๐ บาท และ (๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา วงเงินรวม ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
และปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อขอ
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องจัดทาแผนการนายางพาราไปใช้ในการดาเนิน
โครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบระยะเวลาโครงการฯ ที่กาหนดโดยเคร่งครัด
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงบประมาณที่เห็นว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานราชการจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการ
จัดทาแผนและแนวทางการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
สาหรับมาตรการในระยะต่อไป ควรแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยควรกาหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา
ในพื้นที่บุกรุกกว่า ๓ ล้านไร่ การส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนยางพารา รวมทั้งเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพั ฒนาการท่ องเที่ย วหมู่ เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะ
อ่างทอง) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
และหมู่เกาะอ่างทอง) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้เขตท้องที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง

๓๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณที่เห็นควรคานึงถึง
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติแต่ละประเภทที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่บนเกาะต่าง ๆ ให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขา น้าตก ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และ
ควรพิจารณาความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ในด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ ยว รวมทั้งควรมี
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษที่จะเกิดจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างรัดกุม โดยเฉพาะปัญหาน้าเสียและขยะมูลฝอย
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและฟื้นฟูที่มีความชัดเจนทั้งวิธีและการดาเนินการ และเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนของกระทรวง
วัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและชุมชนในพื้นที่ เพื่อเร่งจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งควรพิจารณาวางกรอบระบบ
ติดตามประเมินผลก่อนการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว (Pre-Evaluation) ที่ชี้ให้เห็นถึงผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของการกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตลอดจนจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการสารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน
เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจานงจะใช้ยางพารา
ในภารกิจของตนเองเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ สาหรับหน่วยงานใดที่จาเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้ประสาน
กับสานักงบประมาณและเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็น
กลไกกากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกาหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู
(MD2) ที่กาลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลั กจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจาหน่ายค่อนข้างสูง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป
๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า -ออกประเทศ โดยให้
เร่งดาเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจาเป็นเหมาะสม กรณีกาหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งดาเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง
๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
กลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนเผชิญเหตุสาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนจานวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทาแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ชั ดเจน ครบถ้วน ครอบคลุ มทั้ งในเรื่องข้ อมูล พื้ นที่ จอดเฮลิ คอปเตอร์บ นอาคารสูง มาตรการปิ ดล้อ มพื้ น ที่ ในกรณี เกิ ด
เหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้นาเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมกาลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้าของชุมชน
๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวชี้วัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการกาลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและดาเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๔๓ เพื่อใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตป่าชายเลน สาหรับดาเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้าคลอง D2
ตาบลบางเขา อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนสาหรับดาเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้า คลอง D2
ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิ ก จั งหวั ดปั ตตานี ของกรมชลประทาน จ านวน ๑๖๕ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา (ระยะทาง ๘.๘๔๙
กิโลเมตร) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควร
ให้เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด เมื่อ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเว้นแล้ว จึง เสนอเรื่อง
ต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อขออนุญาตทาประโยชน์ในเขตป่าชายเลน โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดเตรียม
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

รวมทั้งให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมชลประทานรายงาน
การดาเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้า คลอง D2
(สายใหม่ และท้ายประตูระบายน้า) โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ทิ้งตะกอน การรบกวนสภาพธรรมชาติ
การไหลเข้าออกของน้าทะเลที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
พื้นที่ดาเนินงานและพื้นที่ใกล้เคียงตามมาในภายหลัง แล้วเสนอรายงานการดาเนินงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๓. สาหรับค่ าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการดังกล่าว เมื่อกรมชลประทานปฏิ บัติต ามขั้น ตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับการจัดสรรไว้ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น
ให้ กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องพิ จ ารณาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาปาล์ ม น้ ามั น ทั้ งระบบตั้ ง แต่ ก ารเพาะปลู ก การผลิ ต และการน าไป
ใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณ
ที่เหมาะสม สอดคล้อ งกั บปริมาณความต้ องการใช้ในแต่ละช่ วงเวลา การส่งเสริ มการรวมกลุ่ มเกษตรกรผู้ ปลู กปาล์มน้ามั น
ตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทางการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งให้ มุ่งวิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยอาจศึ ก ษาจากรู ป แบบต่ า ง ๆ จากต่ า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น การจั ด ตั้ ง
ศูน ย์ เพื่ อ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านการลงทุ น ร่วมกั น ระหว่างประเทศจี น และมาเลเซีย และน าแนวทางต่ าง ๆ ดั งกล่ า วมาปรั บ ใช้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวมงาน
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)
การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีราย ละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมั ติดาเนิ นโครงการพั ฒนาระบบรถไฟความเร็วสู งเพื่ อเชื่ อมโยงภู มิ ภาค ช่ วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย
(ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโครงการ จาก “โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน
ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา” เป็น “โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานครหนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)” และให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับ
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

๓๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕) ในข้อ ๔.๑ เป็น “ให้เสนอผลการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อรับทราบต่อไป”
๒. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดาเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามเงื่อนไขที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาแผน
แม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาขาทางบก ทางราง ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งการพัฒ นาสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า คน ฐานความรู้ และเงินทุนแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) ทั้งภายในประเทศและ
การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคให้ชัดเจน และจัดทาแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย การลาดับความสาคัญของ
การพัฒนา ภาระด้านการคลัง และกลไกที่จะให้ภาคเอกชนดาเนินการหรือร่วมดาเนินการให้ชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกาหนดเป็นเป้าหมายสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคม
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้แจงภาพรวมผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์จากการเชื่อมโยง
การคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคผ่านการดาเนินโครงการนี้และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเสียโอกาสผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หากไม่ดาเนินโครงการฯ รวมถึงการจัดทาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ทั้งโครงการไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมกาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอยู่ภายใต้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact) เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๒.๓ ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูป กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ
และขยายฐานภาคการค้าและบริการ เพื่อสนับสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงภูมิภาค และยกระดับรายได้ของประชาชน
ในภาคชนบท เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ ๒ ข้างทาง ตามแนวเส้นทาง
การพัฒนาระบบราง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
เป็นต้น
๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดาเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรทั้งระดับวิศวกรและช่างเทคนิค
สาหรับรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางต่อไป
๒.๕ ให้กระทรวงคมนาคม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษที่เป็ นอิสระจากการกากับกิจการของ รฟท. เพื่อกากับการดาเนินงาน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวและเหมาะสมสาหรับดาเนินกิจการระบบรถไฟความเร็วสูง
รวมทั้งกาหนดมาตรการหรือแนวทางในการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้
โครงการสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การจัดตั้งองค์กรพิเศษดังกล่าวต้องดาเนินการ
ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๖ ให้กระทรวงคมนาคมหารือกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างใกล้ชิด
เพื่อเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ และการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ในช่วงที่เหลือ (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) เพื่อให้การดาเนินโครงการในช่วงดั งกล่าวมีความพร้อมที่จะดาเนินได้โดยเร็ว โดย
คานึงถึงช่วงเวลาที่สอดรับกับการเปิดให้บริการโครงการรถไฟความเร็วสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
รวมทั้งให้ดาเนินการเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สปป.ลาว เพื่อหารือถึงแนวทางการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งทางรางของทั้ง ๓ ประเทศด้วย
๓. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการ
ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) เพื่อเร่งรัดการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้
๔. สาหรับภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ให้ดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ
โดยเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) ในกรณีที่ใช้เงินกู้ดาเนินการ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๕. ให้ ก ระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งรับ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตลอดจนการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากรของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมอื่น
เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดาเนินงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กรอบวงเงินรวม ๑๐๑,๑๑๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้
รฟม. ดาเนินการประกวดราคางานก่อสร้ างงานโยธาได้ แต่จะลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ) แล้ว
และให้กาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ผู้รับเหมาต้องดาเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยหาก
ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือมาตรการที่เสนอโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีผลทาให้ค่าก่อสร้างโครงการสูงเกินกว่า
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ก็ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินโครงการเพื่อดาเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ให้ รฟม. ดาเนินการ
ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าอย่างเคร่งครัด
๒. สาหรับแนวทางการรับภาระการลงทุ นในส่วนของงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวง
การคลั งและสานั กงบประมาณ โดยเห็ น ชอบให้ รฟม. กู้เงินตามพระราชบั ญ ญั ติ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๕ (๓)
๓. ให้ก ระทรวงคมนาคมกากับ การประกวดราคาให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผ ลการประกวดราคาสามารถ
ได้ราคาและงานแต่ละรายการที่ดีที่สุด อันนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้กากับการกาหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใ ช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณอย่างเคร่งครัด
๔. ให้ รฟม. เร่งเจรจาตกลงกับเอกชนผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -เตาปูน เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ศูนย์ซ่อมบารุงร่วมกันของโครงการทั้ง ๒ ช่วง และระบุรายละเอียดดังกล่าวในรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐต่อไป พร้อมทั้งให้เร่งรัดการนาเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ รฟม. สามารถดาเนินการสรรหาเอกชนเข้า ร่วมลงทุนในส่วนงานระบบรถไฟฟ้า
และการเดินรถได้ในช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างงานโยธา ทั้งนี้ ในการเสนอขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าเส้นทางอื่น ๆ ในระยะต่อไป เห็นควรให้ รฟม. เสนอขออนุมัติรูปแบบการลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าในคราวเดียวกัน
กับการก่อสร้างงานโยธา เพื่อให้ภาครัฐสามารถพิจารณาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินโครงการในภาพรวม
ได้อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. ให้กระทรวงคมนาคม รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนา
พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะ (Transit Oriented Development : TOD) ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน สอดรับกับแผนงานก่อสร้าง
งานโยธา และเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖. ให้ รฟม. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเตรียมมาตรการรองรับ
ปัญหาหรืออุปสรรคจากการจัดสรรที่ดินในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งให้ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดินต่อไป
๗. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. ร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแนวทางรองรับปัญหาการจราจรติดขัดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าตามแผนในอนาคต
๓๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตลอดจนกาหนดมาตรการกวดขันวินัยการจราจรตามแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด
ในภาพรวม
๘. ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการเข้า ร่วมลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและบริห าร
จัดการเดินรถไฟฟ้าของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายระบบตั๋วโดยสารร่วมของรัฐบาล และพิจารณาดาเนินการเพิ่มเติม
เช่น (๑) การศึกษาและทบทวนความเหมาะสมงานระบบไฟฟ้า รถไฟฟ้า และการให้บริการและบารุงรักษา เพื่อให้ สอดคล้องกับ
ประมาณการปริมาณผู้โดยสารตามที่ รฟม. ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว (๒) การให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามมาตรการ
ป้อ งกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (๓) การพั ฒ นาการใช้ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ศู น ย์ซ่ อมบ ารุง สถานี และอาคารจอดแล้ วจร
(๔) เสนอขออนุมัติรูปแบบการลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าในคราวเดียวกันกับการก่อสร้างงานโยธา สาหรับการดาเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้ าเส้น ทางอื่น ๆ ในระยะต่อไป และ (๕) พิ จารณาดาเนิน มาตรการที่ ส่งเสริมให้ป ระชาชนปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทางมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๙. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาแนวทางและรูปแบบ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในภาพรวมที่สามารถลดภาระงบประมาณภาครัฐ ลดผลกระทบ
ต่อระดับหนี้สาธารณะ และสามารถดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว เช่น การสนับสนุนให้นักลงทุนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเข้ามาร่วมลงทุนหรือเป็นผู้ลงทุนดาเนินโครงการแทนภาครัฐ เป็นต้น แล้วให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๗๖๐.๗๗๓๒ ล้านบาท ให้กองทัพเรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ รองรับโครงการสาคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
๑.๑ ให้นา Skill Matrix มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๑.๒ ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยตาแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอานาจพิจารณาเสนอชื่อ
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทางานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น
๑.๓ ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกาหนด หรือกรณีการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้น
ถือหุ้นอยู่
๑.๔ ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม
กองบริหารงานสารสนเทศ
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๑.๕ ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจาในกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
๑.๖ ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจาในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ใน
หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จานวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อทาหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจาเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อี ก
ไม่เกิน ๑ คน
๑.๗ ในกรณี ที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่ง ใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
เป็นกรรมการ และผู้ดารงตาแหน่งนั้นจะมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้น
พิจารณามอบหมายผู้ดารงตาแหน่งอื่นในหน่วยงานในสังกัดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความต้อ งการ
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละรัฐวิสาหกิจนั้น โดยทาเป็นคาสั่งมอบอานาจเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบชัดเจนและต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๘ กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจกาหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานนั้นแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้น
๑.๙ ในกรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจาไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุ
หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจา ให้ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งข้าราชการคนใหม่ไปแทนเนื่องจากข้าราชการผู้พ้นจากตาแหน่งแล้ว
ไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามนัยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเพื่อให้การกากับดูแลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการนั้น เว้นแต่
ข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุพ้นจากการเป็นข้าราชการประจาและส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญในกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ส่วนราชการนั้นจะพิจารณาให้บุคคลดังกล่าว ยังคงเป็นกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ที่ให้อานาจในการแต่งตั้ ง
หรือถอดถอนประกอบด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗ (เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ
การพ้นจากตาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและบทกากับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ)
๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
๖.๑๖ ด้ านอุ ตสาหกรรม พั ฒนาวั ตถุ ดิ บและกระบวนการผลิ ตให้ มี คุ ณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
๓๙
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ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริม
การใช้ สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้ แพร่หลายยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ต ลาดผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ มุ่งวิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยอาจศึ ก ษาจากรู ป แบบต่ า ง ๆ จากต่ า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น การจั ด ตั้ ง
ศูน ย์ เพื่ อ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านการลงทุ น ร่วมกั น ระหว่างประเทศจี น และมาเลเซีย และน าแนวทางต่ าง ๆ ดั งกล่ า วมาปรั บ ใช้
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวมงาน
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)
การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ความก้าวหน้าในการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
๑.๑ การศึกษาความเป็ น นิติ บุ คคลและความเป็ นไปได้ ในการจัดตั้ งกองทุ น เพื่อ ส่งเสริมและพั ฒ นากิจการ
วิสาหกิจชุมชน ได้มีการจัดทายกร่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่กาหนด รวมทั้งจัดทา (ร่าง) แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย โดยจะจัดส่งให้ดาเนินการในระดับจังหวัด และนาขึ้นสู่เว็บไซต์รับฟัง
ความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยต่อไป
๑.๒ ปรับปรุงประกาศแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและ
การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ลงนามในประกาศฯ เมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป
๑.๓ รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการส่ งเสริมวิสาหกิจชุม ชนรับ ทราบ
ภาพรวมแผนงาน/โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเห็นชอบองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้เสนอประธานกรรมการฯ ลงนามแต่งตั้งต่อไป
๒. ผลการดาเนินงานของสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ ได้แก่ (๑) จัดทาระบบทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชน (๒) ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจัดทาแผนพัฒนากิจการเพื่อขอรับการสนับสนุ นจากหน่วยงานต่าง ๆ (๓) สนับสนุนการเพิ่ม
ศัก ยภาพวิส าหกิ จชุ ม ชน (๔) ส่งเสริม การแปรรูป และพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ (๕) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตร และ
(๖) ส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน ผ่าน e-catalogue ภายใต้ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
๓. ปัญหาในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เช่น (๑) วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพระดับปานกลาง และยังต้อง
ปรับปรุง ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
หรือกองทุนต่าง ๆ ซึ่งมีเงื่อนไขเฉพาะ (๒) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนยังไม่สามารถดาเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการส่งเสริมได้ตามบทบาทภารกิจ และ (๓) โครงสร้างองค์กรที่ทาหน้าที่บริหารงานในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
และทาหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานที่เป็นทางการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
๔๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริม
การใช้ สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้ แพร่หลายยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ มุ่งวิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยอาจศึ ก ษาจากรู ป แบบต่ า ง ๆ จากต่ า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น การจั ด ตั้ ง
ศูน ย์ เพื่ อ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านการลงทุ น ร่วมกั น ระหว่างประเทศจี น และมาเลเซีย และน าแนวทางต่ าง ๆ ดั งกล่ า วมาปรั บ ใช้
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวมงาน
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)
การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย
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๔๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[การยกเว้น ภาษี เงิน ได้ บุ ค คลธรรมดาสาหรับ เงิน รางวัล จากโครงการการให้ ค วามรู้และส่งเสริม การใช้ ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment Master Plan)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National
e-Payment Master Plan)] ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรประชาสัมพันธ์การดาเนินตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับในโอกาสแรก ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดของโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้รองรับซอฟต์แวร์ SAP ECC ๖.๐ เป็นโครงการจัดทาระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) วงเงิน ๘๒๓.๐๐ ล้านบาท ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลั ง โดยให้
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังดาเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐของ
กระทรวงดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม ได้ แก่ (๑) พิ จารณาออกแบบสถาปั ต ยกรรมระบบ โดยจาเป็ น ต้ องมี Code Based
Management ของกระทรวงการคลั ง (๒) จั ด ท าขั้ น ตอนการออกแบบระบบโดยแบ่ งออกเป็ น ระยะต่ า ง ๆ เช่ น การสร้ า ง
แนวความคิ ด หลั ก (Conceptual Design) การออกแบบรายละเอี ย ด (Detail Design) และการออกแบบการจั ด ท าระบบ
(Implementation Design) เป็ น ต้ น และ (๓) ภายหลั งการด าเนิ น โครงการแล้ วเสร็จ ควรมี ก ารจั ด ท าระบบดั งกล่า วให้ เป็ น
Open Source Software เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ได้มีโอกาสพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน
๑.๒ มอบหมายให้ ส านั ก งานบริห ารหนี้ ส าธารณะเป็ น ผู้ พิ จ ารณารายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการอี ก ครั้ ง
ในขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy
Loan : เงินกู้ DPL) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณี โครงการต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย
๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งดาเนินการเพื่อพัฒนาและดูแล บารุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ โดย
๒.๑ ดู แลและบ ารุงรัก ษาระบบ GFMIS ซึ่ งในปั จ จุ บั น ไม่ ได้รับ การสนั บ สนุ น จากบริษั ท เจ้ าของระบบแล้ ว
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกว่าระบบ New GFMIS Thai จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจนสามารถรองรับ
การทางานทดแทนระบบ GFMIS เดิมได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการขาดเสถียรภาพของระบบ ซึ่งอาจส่ง ผลให้เกิดการสูญหาย
ของข้อมูล หรือเกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศในภาพรวม
๒.๒ เร่งรัดพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลบารุงรักษาระบบ New GFMIS Thai ให้มีความสามารถ
ในการดูแล บารุงรักษาระบบให้มีเสถียรภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในรูปแบบใหม่ ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒.๓ ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของทุกหน่วยงานที่ใช้งานระบบ GFMIS ให้ทั่วถึงเพื่อให้ผู้ใช้งาน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงานด้วยระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้งานไปปรับปรุงระบบ New GFMIS Thai ให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลังกากับติดตามการดาเนินงานของโครงการเงิน กู้ DPL ในส่วนที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
๓.๑ เร่งรัดให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการซึ่งได้ ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่แล้วเสร็จ จานวน ๑๑ โครงการ ดาเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๘๘๑.๘๑ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
๓.๒ พิจารณาถึงความจาเป็น ความเหมาะสม และความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ DPL
ที่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินโครงการ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อพิจารณาเร่งรัดหรือยุติการดาเนินโครงการ แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบภายใน ๒ เดือน

หนี้สาธารณะ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
มีจานวน ๖,๑๖๖,๕๔๙.๓๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๗ ของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) โดยเป็ น หนี้รัฐบาล จ านวน ๔,๗๒๘,๖๕๕.๖๐ ล้านบาท หนี้ รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙๖๒,๘๘๕.๓๒ ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ จานวน ๔๕๕,๕๘๐.๑๘ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
จานวน ๑๙,๔๒๘.๒๒ ล้านบาท
๒. ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายและ
กากับการบริหารหนี้สาธารณะได้จัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้มีการปรับปรุงแผนฯ แล้ว
๑ ครั้ง มีวงเงินรวมในแผนฯ ๑,๗๔๙,๕๘๔.๒๒ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ
ได้ดาเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๔๕,๕๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๑ ของแผนฯ
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ของรัฐวิสาหกิจ จากการติดตามผลการดาเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจพบว่า มีโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่มีผลการดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
(International Institute for Management Development : IMD) ปี ๒๕๖๐ ซึ่ง IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของเขตเศรษฐกิจทั่วโลก จานวน ๖๓ ประเทศ โดยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ๕ อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียน IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ๕ อันดับแรก
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ อันดั บความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นสะท้อนถึง
การปรับตัวดีขึ้นของสภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาค เสถียรภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ รวมทั้งกฎระเบียบ/กฎหมายทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการทาธุรกิจของภาคเอกชนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ยังคงมีตัวชี้วัดย่อยบางประการที่มีอันดับลดลง เช่น ตัวชี้วัดการลงทุนจากต่างประเทศ และกลุ่มตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

มาตรการทางเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ภาพรวมมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐและข้อเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาพรวมมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐและข้อเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป ตามที่ สานักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ สานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอในการจัดทามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความชัดเจน
ใน ๓ กลุ่มเป้าหมายสาคัญดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอในการจัดทามาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
๑. กลุ่มเกษตรกร นอกจากประเด็นการเพิ่ มส่วนแบ่งผลประโยชน์แก่เกษตรกรแล้ว ควรพิ จารณากาหนดให้ มี
มาตรการที่เกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วย
๒. กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการสนับสนุน SMEs
เช่น มาตรการสินเชื่อแบบผ่อนปรนพิเศษเพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้โดยไม่ติดเงื่อนไข การช่วยเหลือ SMEs เพื่อรับมือ
กับความผันผวนของค่าเงินบาท โดยการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการประกันความเสี่ยง (Spread) เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ SMEs ในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ การเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจของ SMEs กับกลไกประชารัฐ รวมทั้งเร่งรัด
เตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญ
ที่สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ลดการผูกขาด และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับ SMEs
๓. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ควรเพิ่มมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่องในระดับฐานราก เช่น การจัด
กิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีรายได้น้อยมีพื้นที่ในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชน

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมการส่งออก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
หรือคิดเป็นมูลค่า ๑๙,๙๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตัวดีขึ้นในทุกตลาดสาคัญ
และขยายตัวในระดับสูงในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโตต่อเนื่องทั้งในด้านราคาและ
ปริมาณ
๒. มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๖๘๐,๑๒๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
๑๑.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า ๖๕๕,๙๘๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๖.๑ ส่งผลให้
การค้าเกินดุล ๒๔,๑๔๐ ล้านบาท สาหรับมูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า
๑๙,๙๔๔ ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๒ เมื่ อเทีย บกับ เดือนเดียวกัน ของปีก่อ น (YoY) ขณะที่ การน าเข้ ามี มูลค่ า
๑๙,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๒ ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๙๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๓. การส่งออกรายสินค้า เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว
ร้อยละ ๑๗.๖ (YoY) โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวดี ได้แก่ ยางพารา ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป น้าตาลทราย ไก่สด
๔๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

แช่แข็งและแปรรูป และข้าว ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑๒.๘ (YoY) โดยสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
๔. การส่งออกไปตลาดสาคัญ ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนที่ขยายตัวคิดเป็นมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของ
ตลาดทั้งหมด
๕. การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๑๑๒,๓๓๙ ล้านบาท ขยายตัว
ที่ร้อยละ ๑๓.๒ (YoY) เป็นผลจากการขยายตัวของการค้าชายแดนเป็นหลัก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๖๐
ในด้านการใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มูลค่าการส่งออก และการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาของรัฐบาลขยายตัวเร่งขึ้น
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนยังคงปรับตัว
ลดลงในช่วงที่การส่งออกยังอยู่ในระยะแรกของการฟื้นตัวและกาลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ในระดับสูง แต่องค์ประกอบของดัชนี
ในด้านปริมาณนาเข้าสินค้าทุนและพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาล
ปรับตัวลดลง ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีรายได้เกษตรกร และรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวต่อเนื่อง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตร
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่อง
๒. เศรษฐกิจโลกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนเมษายน ๒๕๖๐ นาโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศยูโรโซน และญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขี้นตามการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก เช่นเดียวกับเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่เศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างช้า ๆ ตามการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ยัง
ชะลอตัวต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น ด้วยอัตราการว่างงานที่ต่าสุดในรอบ ๑๖ ปี ส่งผลให้ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ช่วงร้อยละ ๑.๐๐-๑.๒๕ ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นยังคงนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายไว้ที่ระดับเดิม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน
๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑.๔ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่ขยายตัว อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่น) ผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์ การกลั่นน้ามันปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมรถยนต์
๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ดัชนีผลผลิ ตอุตสาหกรรมเดื อนมิถุน ายน ๒๕๖๐ คาดว่าขยายตัวร้อยละ ๐.๖ (YoY) โดยอุตสาหกรรมสาคัญ ที่ ขยายตัว อาทิ
ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การกลั่นน้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐)
โดยสินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ น้าหอมและเครื่องสาอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สูท เสื้อ
กระโปรง กางเกง สาหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท สุราต่างประเทศ รองเท้าหนังและรองเท้าผ้ าใบ แว่นตา ปากกา
และอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ทาด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอทาด้วยขนสัตว์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายในที่ทาด้วยคริสตัล มีมูลค่านาเข้า ๙๐๖.๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑.๗๓ ของมูลค่านาเข้ารวม ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๑๓๔.๔๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๒.๙๒ โดย
สินค้าที่มีมูลค่านาเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้าหอมและเครื่องสาอาง ผลไม้ และกระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สินค้าที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นสูงสุด ๕ กลุ่มสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ ปากกาและอุปกรณ์ ดอกไม้ กล้องถ่ายรูปและ
อุปกรณ์ ไวน์ และกระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สินค้าที่มีการหดตัวสูงสุด คือ นาฬิกาและอุปกรณ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๔๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการสารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน
เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจานงจะใช้ยางพารา
ในภารกิจของตนเองเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ สาหรับหน่วยงานใดที่จาเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้ประสาน
กับสานักงบประมาณและเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็นกลไก
กากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกาหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู
(MD2) ที่กาลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจาหน่ายค่อนข้างสูง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป
๑.๔ มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่ างประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa)
ให้ได้รับความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้
เร่งดาเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจาเป็นเหมาะสม กรณีกาหนดให้ผู้เดินทางเข้า -ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งดาเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง
๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนเผชิญเหตุสาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จานวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทาแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ใ นการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมกาลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้าของชุมชน
๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวชี้วัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการกาลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและดาเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง (ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย สาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงาน
CLMVT ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย สาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านแรงงาน CLMVT ครั้งที่ ๒ มีสาระสาคัญครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) เพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่ า งปลอดภัย รวมถึ งระบบการจั ดการการเคลื่อ นย้า ยแรงงาน (๒) ส่ งเสริม การข้ ามแดนและการจ้ างงานโดยถูกกฎหมาย
ผ่านข้อตกลงทวิภาคี (๓) แก้ไขสาเหตุของปัญหาของการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไม่ปกติและแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น
ระบบ (๔) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่วยงานจัดส่งแรงงานเอกชน รวมถึงหน่วยงาน
ผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้องในประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย (๕) พัฒนาหลักสูตรสาหรับการอบรมก่อนการเดินทาง
เพื่อให้ความรู้และเตรียมความรู้พื้นฐาน และ (๖) ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างปลอดภัยจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทาง ซึ่งการประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ให้การรับรองปฏิญญาร่วมฯ
๓. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไข (ร่าง) ปฏิญ ญาร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม

๔๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติเอกสารขอบเขตอานาจหน้าที่สาหรับคณะทางานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างขอบเขตอานาจหน้าที่ (Terms of Reference : TOR) สาหรับคณะทางานสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะทางานร่วมในการดาเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนตามที่กาหนดไว้ในปฏิญญาซานย่า ในการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ และสร้างกลไกการหารือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) โดยคณะทางานดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริมการค้า การลงทุนและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมความร่วมมือโดยครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ การลงทุน ความเชื่อมโยง
(กายภาพและกฎระเบียบ) โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุทยานอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือทางการเงิน และด้านอื่น ๆ ที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน โดยร่างเอกสารดังกล่าวจะมีการลงนาม
ในการประชุมคณะทางานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ ที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างขอบเขต
อานาจหน้าที่ฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตอานาจหน้าที่ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วน
ของการดาเนินงานต่อไป เห็นควรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างดาเนินการต่อยอดและบูรณาการ
กับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ซึ่งจีน
เป็นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ควรร่วมหารือกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในฐานะหน่วยประสานงานหลักระดับประเทศแผนงาน GMS เพื่อมุ่งให้การดาเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ
แม่น้าโขง-ล้านช้าง สามารถบูรณาการร่วมกับแผนงาน GMS ได้อย่างมีเอกภาพและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
ในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้มีคุณภาพ
กองบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตามมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการกาลังคนในอุตสาหกรรม ๔.๐ และภาคบริการ โดยดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ (๒) ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา (๕) การสอน การแนะนาทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้าง
การเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. สาหรับ ภาระงบประมาณที่จ ะเกิด ขึ้น จากการดาเนิน งานตามยุท ธศาสตร์ฯ นั้น ให้ก ระทรวงศึก ษาธิก าร
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีการบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตามความจาเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น ควรเพิ่ม
คาสาคัญในวิสัยทัศน์ อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เศรษฐกิจฐานคุณค่า นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเน้นย้าเป้าหมายของการพัฒนา
กาลังคน ควรเน้นการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและธุรกิจ ควรเพิ่มด้านอุดมศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพ
ที่มีนัยสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ วิศวกร นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักวิเคราะห์ นักบัญชี นักบริหาร
ควรให้น้าหนักเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคล ากร ควรสร้างเครือข่าย
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับสถานศึกษา ควรมีกลไกสนับสนุนและพัฒนากาลังคนที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และควรให้ความสาคัญกับลักษณะของบุคลากรในอนาคต นอกจากนี้ ควรเพิ่มความชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุนและรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพ ควรจัดทามาตรฐานของหลักสูตรสาหรับอุตสาหกรรม New S curve
ให้ครอบคลุม มีระบบทดสอบและรับรองมาตรฐาน และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดให้มีห้องทดลองกลาง (Central lab) ที่เน้น
เฉพาะอุตสาหกรรม New S curve ควรเพิ่มเติมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
พัฒนากาลังคนฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงกลไกการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และควรมีการติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนฯ เป็นระยะ ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๔. ให้สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรีส่งยุท ธศาสตร์พัฒ นากาลังคนสนับสนุน เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับ
การเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้ น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้ง นี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
๕๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อวิจัย
และพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และนาแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อประโยชน์
ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒนาการลงทุ น ให้ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของประเทศไทยต่ อ ไป นั้ น มอบหมายให้ รองนายกรัฐม นตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวมงาน
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)
การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่ าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๘. การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การใช้ ประโยชน์ จากวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๖๘ รายการ โดยเป็นรายการที่ประกาศ
เพิ่ม เติมในเดือ นมิถุน ายน จานวน ๑๒ รายการ และได้รวบรวมบัญชีนวัตกรรมไทยที่ประกาศไปแล้ว จานวน ๕๖ รายการ
ซึ่งสานักงบประมาณได้ดาเนินการส่งหนังสือบัญชีน วัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ และแจ้งให้ทุก หน่ว ยงานทราบแล้ว
ตามที่สานัก งบประมาณเสนอ และให้ ทุก หน่ว ยงานนาไปใช้เ ป็น ข้อ มูล ในการจัด ซื้อ จัด จ้างผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารนวัต กรรม
ให้ต รงกับ ความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณ ฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงานตามนัยข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป ทั้งนี้ ให้ส านั กงบประมาณติด ตามและตรวจสอบการดาเนิน การเรื่องนี้
ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวด้วย
๒. ให้สานัก งบประมาณได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
หารื อ ร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อ ให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงาน
นวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่ อให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ช ย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็น รูป ธรรมมากยิ่งขึ้ น
รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มี
ปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยอาจศึ ก ษาจากรู ป แบบต่ า ง ๆ จากต่ า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น การจั ด ตั้ ง
ศูน ย์ เพื่ อ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านการลงทุ น ร่วมกั น ระหว่างประเทศจี น และมาเลเซีย และน าแนวทางต่ าง ๆ ดั งกล่ า วมาปรั บ ใช้
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวมงาน
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)
การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่า ง ๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๕๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
หารื อ ร่ วมกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงาน
นวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่ อให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ช ย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็น รูป ธรรมมากยิ่งขึ้ น
รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มี
ปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยอาจศึ ก ษาจากรู ป แบบต่ า ง ๆ จากต่ า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น การจั ด ตั้ ง
ศูน ย์ เพื่ อ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านการลงทุ น ร่วมกั น ระหว่างประเทศจี น และมาเลเซีย และน าแนวทางต่ าง ๆ ดั งกล่ า วมาปรั บ ใช้
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวมงาน
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)
การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย

๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและมีการนายางพารา
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การกาหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดาเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างเหมาะสมด้วย
๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานั กงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ )
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม) เพื่อกาหนดมาตรการ
หรือแนวทางการแก้ไขปัญ หาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่ง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้นาระบบ
๕๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้กาหนดตัวชี้ วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
แต่งตั้งคณะทางานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องนาสาเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้นาเสนอแนวทางการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า ทาทางระบายน้า
หรือพัฒนาแหล่งน้าสาหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการดาเนินการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป
๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒ นาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูก ร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญ าตเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบ
การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การได้ รวมทั้ งให้ น าข้ อ มู ล การออกใบอนุ ญ าตมาใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการติ ด ตาม
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคต่ อ ไปด้ ว ย นั้ น ให้ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเรือ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย ) ร่ว มกั บ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ ที่ ไม่ ได้ จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ รวมทั้ งการค้ าขายสินค้ าผิดกฎหมายผ่ านช่ องทางออนไลน์ ด้ วย และให้ รายงานผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดทา Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทา Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในชื่อ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จาลองต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

๘.๕ ปรับปรุงและจั ด เตรีย มให้ มี โครงสร้างพื้ น ฐานด้ านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ มีสาระสาคัญสรุปได้
ดังนี้
๑. รับทราบความคื บหน้ าในการดาเนินงาน จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การจัด ทายุท ธศาสตร์อวกาศแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (๒) การดาเนินโครงการระบบดาวเทียมเพื่อการสารวจ (THEOS-2) และ (๓) การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพื่อความมั่นคง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒. พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ตามผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียม และการให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศ โดย
๒.๑ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาและทบทวนการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรักษาสิทธิ
ในการใช้คลื่นความถี่และตาแหน่งวงโคจรของประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่ งชาติ
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
๒.๒ กาหนดแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ กรณีดาวเทียมไทยคม ๗ และไทยคม ๘
รับทราบการเร่งรัดคู่สัญ ญาให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสัญ ญาให้ครบถ้วน โดยดาเนินการให้เกิดความเป็นธรรมและคานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นสาคัญ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาและทบทวนการกาหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
แล้วนาเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

๕๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๙
การรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยื น

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๙. การรั กษาความมั่ นคงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ างสมดุ ลระหว่ าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (Memorandum of Understanding between the Ministry of Natural
Resources and Environment the Kingdom of Thailand and the Ministry of Environment and Sustainable Development
of the Republic of Colombia on the Cooperation in the Field of Natural Resources and Environment) มี ส าระส าคั ญ
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียในสาขาต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า การปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ การรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้า การปกป้อง การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่
และประชากรสัตว์และพืชสายพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มรับ ความเห็ น ของสานั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาและ
สานักงบประมาณเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันของชื่อข้อบทกับเนื้อความของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในข้อบทที่ ๔ ถึงข้อบท
ที่ ๑๐ เห็นควรตรวจสอบความถูกต้องของร่างบันทึกความเข้าใจฯ อีกครั้งหนึ่ง สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการสารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน
เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่ วยงานที่แจ้งความจานงจะใช้ยางพารา
ในภารกิจของตนเองเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ สาหรับหน่วยงานใดที่จาเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้ประสาน
กับสานักงบประมาณและเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็น
กลไกกากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกาหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับ ปะรดพันธุ์เอ็มดีทู
(MD2) ที่กาลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจาหน่ายค่อนข้างสูง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้ มีการใช้ไบโอดีเซล
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป
๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ
ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า -ออกประเทศ โดยให้
เร่งดาเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจาเป็นเหมาะสม กรณีกาหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งดาเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง
๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนเผชิญเหตุสาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จานวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่
ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทาแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก

๖๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมกาลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่ม
มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้าของชุมชน
๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวชี้วัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการกาลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและดาเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์แห่งมติคณะรัฐมนตรี ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเขาราษฎรเดิม
และส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วยแผนเฉพาะด้าน ๖ แผน ได้แก่ (๑) แผนการบริหารและ
จัดการพื้นที่ภูทับเบิก (๒) แผนการบริหารจัดการพื้นที่ผ่อนปรน (๓) แผนการจัดการพื้นที่อยู่อาศัย (๔) แผนการจัดการพื้นที่ทากิน
(๕) แผนการจัดการพื้นที่ป่าไม้ และ (๖) แผนการจัดการพื้นทีส่ ่วนกลาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมหลักการสาคัญให้ชัดเจน โดยใช้หลักการและแนวทางของ
โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน โดยกาหนดให้กรรมสิทธิ์ในพื้นที่เป็นของรัฐ โดยรัฐอนุญาตให้หน่วยงานเจ้าภาพนาไปจัดสรรให้
ราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดั้งเดิม ครอบครัวและทายาท ได้สิทธิในการใช้ประโยชน์ทากินเท่านั้น โดยอาจ
เป็นอาชีพในภาคเกษตรหรือภาคท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า ศักยภาพของพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ห้ามมิให้ซื้อ-ขาย ถ่ายโอนสิทธิการใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่น หากมีการละเมิด จะทาให้สูญเสียสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
และพิจารณามอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือจังหวัด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดาเนินการ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนจากกรมป่าไม้ โดยให้ขออนุญาตเฉพาะพื้นที่จาเป็น ได้แก่ พื้นที่ทากิน พื้นที่
อยู่อาศัย พื้นที่ผ่อนปรน (เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่) และพื้นที่สาธารณประโยชน์เท่าที่จาเป็น
ซึ่งจะต้องมีแปลงขอบเขตที่ดินแต่ละประเภทที่ชัดเจน และมีข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ผ่านการคัดกรองแล้วอย่างครบถ้วนและชัดเจน
สาหรับพื้นที่อื่น ๆ อาทิ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าชุ มชน เห็นควรส่งคืนพื้นที่ให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงดูแลพื้นที่
ต่อไป ทั้งนี้ กรณีนี้จะต้องไม่ใช่บรรทัดฐานในการบริหารจัดการการบุกรุกพื้นที่รัฐในพื้นที่อื่น เนื่องจากมีความเป็นมาที่แตกต่าง
เป็นการเฉพาะ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. สาหรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดาเนินการ
ในโอกาสแรกก่อน สาหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลา (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าวที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและมีการนายางพารา
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การกาหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดาเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างเหมาะสมด้วย
๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
แต่งตั้งคณะทางานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องนาสาเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้นาเสนอแนวทางการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า
ทาทางระบายน้า หรือพัฒนาแหล่งน้าสาหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่ าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือ
ในการดาเนิ นการดังกล่าวกับทุ กภาคส่ วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้ งนี้ ให้เตรียมการเพื่อ ให้เริ่ม
๖๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือ
กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทาแผนการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการ
จิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒ นาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ ถูก ร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญ าตเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบ
การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การได้ รวมทั้ งให้ น าข้ อ มู ล การออกใบอนุ ญ าตมาใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการติ ด ตาม
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคต่ อ ไปด้ ว ย นั้ น ให้ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเรือ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย ) ร่ว มกั บ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ ที่ ไม่ ได้ จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ รวมทั้ งการค้าขายสินค้ าผิดกฎหมายผ่ านช่ องทางออนไลน์ ด้ วย และให้ รายงานผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดทา Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทา Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในชื่อ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จาลองต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ น ชอบการจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ าใจว่ าด้ วยความร่ วมมื อ ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Memorandum of Understanding on Natural Resources and Environment
of Cooperation between the Ministry of Natural Resources and Environment of the Kingdom of Thailand and
the Ministry of Natural Resources and Environment of the Lao People’s Democratic Republic) มี สาระส าคั ญ
เป็นการกาหนดขอบเขตของความร่วมมือ เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การป้องกันและควบคุม
มลพิษ และการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น สาหรับรูปแบบความร่วมมือ เช่น
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นั กวิชาการ การจัดสัมมนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับแก้ถ้อยคาในร่างบันทึกความเข้าใจฯ คาว่า “Parties”
เป็น “Participants” และคาว่า “Article” เป็น “Paragraph” ในทุกแห่งที่ป รากฏ ซึ่งหากกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเห็นว่ายอมรับได้ กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่มีข้อขัดข้อง และเนื่องจากขอบเขตความร่วมมืออาจเกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วนควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการจัดทาบันทึกความเข้ าใจฯ ฉบับนี้ เพื่อให้
การดาเนินการต่อไปได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้ ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย

๖๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและมีการนายางพารา
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การกาหนดส่ว นแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดาเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้อ งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างเหมาะสมด้วย
๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
แต่งตั้งคณะทางานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องนาสาเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้นาเสนอแนวทางการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า ทาทางระบายน้า
หรือพัฒนาแหล่งน้าสาหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการดาเนินการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป
๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒ นาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูก ร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญ าตเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบ
การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การได้ รวมทั้ งให้ น าข้ อ มู ล การออกใบอนุ ญ าตมาใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการติ ด ตาม
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคต่ อ ไปด้ ว ย นั้ น ให้ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเรือ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย ) ร่ว มกั บ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ ที่ ไม่ ได้ จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ รวมทั้ งการค้าขายสินค้ าผิดกฎหมายผ่ านช่ องทางออนไลน์ ด้ วย และให้ รายงานผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดทา Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทา Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อย
แล้วในชื่อ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์ จาลองต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กาหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
ในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการใช้บังคับกฎหมาย โดยตามข้อ ๒ ของคาสั่งดังกล่าวได้กาหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งดาเนินการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชกาหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อมากระทรวงแรงงานได้ออก
ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทางานและการอนุญาตให้ทางานตามพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าวกาหนด
ให้จัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว” เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการทางานตามประกาศนี้ โดยให้กระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ โดย
๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของศูนย์รับแจ้งการทางานของคนต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างยื่ นขอจ้างคนต่างด้าวได้ตามกาหนดเวลาในประกาศ
กระทรวงแรงงานดังกล่าว
๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้นายจ้างหรือคนต่างด้าว
ที่ดาเนินการตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงแรงงานได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ทั้งนี้ ให้พิจารณา
๖๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานด้วย เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกั บ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณากาหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยในระยะแรกให้เริ่ม
ดาเนินการในพื้นที่ซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทาการเพาะปลูก พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนยาง
กลุ่มดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา
ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการทาเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การเลือกเพาะปลูกพื ช
ที่ผลผลิตมีราคาสูงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าว
ให้ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างกรีดยางด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดาเนินการกากับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการ
หรือสถานบริการที่มีการขายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณรอบสถานศึกษา ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยเฉพาะการกาหนดเขตพื้นที่
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบสถานบริการ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการให้เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการสารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน
เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจานงจะใช้ยางพารา
ในภารกิจของตนเองเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ สาหรับหน่วยงานใดที่จาเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้ประสาน
กับสานักงบประมาณและเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็น
กลไกกากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกาหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู
(MD2) ที่กาลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจาหน่ายค่อนข้างสูง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล
ให้มากยิ่งขึ้น นัน้ ให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป
๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ
ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า -ออกประเทศ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

โดยให้ เร่งดาเนิ น การเรื่องดั งกล่ าวให้ เห็ น ผลเป็ น รูป ธรรมโดยเร็ว ทั้ งนี้ ให้ สานั ก งานตรวจคนเข้ าเมือ งร่วมกับ หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจาเป็น เหมาะสม กรณีกาหนดให้ผู้เดินทางเข้า -ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหาก
สามารถยกเลิกการใช้เอกสารดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งดาเนินการด้วย
เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และลดภาระแก่ผู้เดินทาง
๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนเผชิญเหตุสาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จานวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทาแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้กาหนดรายละเอี ยดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมกาลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้าของชุมชน
๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวชี้วัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการกาลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและดาเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๖๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้ บริโภค
เพื่อให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ มุ่งวิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยอาจศึ ก ษาจากรู ป แบบต่ า ง ๆ จากต่ า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น การจั ด ตั้ ง
ศูน ย์ เพื่ อ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านการลงทุ น ร่วมกั น ระหว่างประเทศจี น และมาเลเซีย และน าแนวทางต่ าง ๆ ดั งกล่ า วมาปรั บ ใช้
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวมงาน
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล
เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative)
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่ ม
เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว
(Part time) การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระ
ผูกพันค่าใช้จ่ายในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับ สนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย
และต่อมาได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุน
ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความส ามารถในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุ กส่วนราชการดาเนิ นการตรวจสอบข้ อมูล เกี่ย วกับทะเบี ยนรายชื่ อผู้ได้ รับ รางวัลจากการแข่ งขั น
ระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และ
อาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้
รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การแก้ ไขปรับ ปรุ งกฎหมายเกี่ ย วกั บ ตารวจตามมาตรา ๒๕๘ (ง) (๔) และมาตรา ๒๖๐ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตารวจ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ตามมาตรา ๒๖๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จานวน ๓๖ คน และให้สานักงานตารวจแห่งชาติทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) มีหน้าที่และอานาจ รวมจานวน ๕ ข้อ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามร่ างประกาศที่เสนอ โดยให้แก้ไขรายชื่อของกรรมการฝ่ายตารวจ ลาดับที่ ๒๐ จาก
“พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ ” เป็น “พันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ ” และกรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ลาดับที่ ๒๔ จาก
“นายภาณุ อุทัยรัตน์” เป็น “นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร”
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ผลการดาเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติผลการดาเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน จานวน ๔ เรื่อง ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
๑.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
๑.๒ หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อานวยการ
องค์การมหาชน
๑.๓ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน
๑.๔ ให้สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่ ๑ พัฒนาและดาเนินการตามนโยบาย
สาคัญของรัฐเฉพาะด้าน (อัตราเงินเดือนของผู้อานวยการ อยู่ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๗ กันยายน ๒๕๔๗
๒. ให้สานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรกาหนดแนวทางและรายละเอียดของแต่ละ
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะ
แบบเข้มข้นไว้ในหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การมหาชนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติงานตามค ารับ รองการปฏิ บั ติงานขององค์ ก ารมหาชน ประจ าปี งบประ มาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินการปฏิ บัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ขององค์การมหาชน รวม ๓๑ แห่ง พบว่า ไม่มีองค์การ
มหาชนใดที่มีคะแนนรวมต่ากว่าเป้าหมาย โดยองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีจานวน ๒ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๔๕ ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้คะแนน ๓.๗๐๘๙ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้คะแนน ๓.๙๔๘๒ ส่วน
องค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมาย มีจานวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๘ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ได้คะแนน ๔.๓๑๔๖ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้คะแนน ๔.๑๑๗๑ เป็นต้น และองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงานดีกว่า
เป้าหมายมาก มีจานวน ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๗ เช่น สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้คะแนน ๔.๙๔๒๐ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้คะแนน ๔.๘๓๒๙ เป็นต้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ที่แต่งตั้งโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นกลไกการอานวยความยุติธรรมและประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด ประกอบด้วย อัยการจังหวัด
เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการในระดับจังหวัด จานวน ๑๒ คน มียุติธรรมจังหวัด เป็น
กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงานยุติธรรมจังหวัดที่ยุติธรรมจังหวัดมอบหมาย จานวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ เช่น เสนอแผนการดาเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน กาหนด
แนวทางในการเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม กาหนดแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระทาผิดกฎหมายต่าง ๆ ในจังหวัด รวมถึงการแจ้งเบาะแส
๗๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ข้อมูลการกระทาผิดกฎหมาย เป็นต้น และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และสานักงบประมาณดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ
๒. ให้ กพยจ. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นว่า หากการแต่งตั้ง
กพยจ. ดังกล่าวเป็นผลให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีภาระงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น หรือมีความจาเป็น
ที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนด ก็เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม หรือระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี สาหรับงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้ จ่า ยงบประมาณ เพื่ อ เสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต ามความจ าเป็ น และเหมาะสมตามขั้ น ตอน
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้
๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งเป็นการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ ๕ ล้านบาท) การดาเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด การดาเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สาคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพบว่า ทุกโครงการมีการดาเนินงานในภาพรวมบรรลุ
วัตถุประสงค์
๑.๒ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เป็นการเสนอการแก้ไข
ประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ การดาเนินโครงการในความรับผิดชอบของจังหวัด การดาเนินโครงการในพื้นที่ การขอใช้พื้นที่
สาธารณะ การดาเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการ การรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลของแต่ละงานให้ครบถ้วน โครงการตาม
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๒. มอบหมายส่วนราชการที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. พร้อมทั้ง
รายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปกิจการตารวจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบข้อเสนอการปฏิรูปกิจการตารวจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
ตามมติ กพยช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๕ มิถุน ายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ การพัฒนาระบบการสอบสวน
งานนิติ วิทยาศาสตร์ อานาจหน้าที่และภารกิจของตารวจ ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบค่าตอบแทน ตามที่ประธาน
กพยช. เสนอ
๒. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งข้อเสนอการปฏิรูปกิจการตารวจดังกล่าวและความเห็นของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) เพื่อประกอบการพิ จารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเห็น ดังนี้
๒.๑ การพัฒนาระบบค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง สาหรับข้อเสนอ
ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการภารกิจและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ข้าราชการตารวจ
ที่ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน
ของตารวจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่และความเห็นของกระทรวงการคลัง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒.๒ ควรเน้นให้สถานีตารวจเป็นศูนย์กลางในการบริการประชาชน และให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของตารวจ รวมทั้งลดภาระงานที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ของตารวจโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและระบบค่าตอบแทนได้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลและระบบคุณธรรม
ในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อสาธารณชนมากขึ้น
๒.๓ ควรปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม และควรโอนภารกิจที่ไม่ใช่
ภารกิจหลักให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จาเป็น (เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ธุรการของสานักงานอัยการสูงสุด)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให้สานักงานอัยการสูงสุดดาเนินการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการธุรการอัตราใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการธุรการอัตราใหม่ที่เหมาะสมและมีความพร้อม
ตามที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งไว้แล้ว จานวน ๗๐๕ อัตรา ในวงเงิน ๑๙,๔๓๕,๐๐๐ บาท แต่โดยที่
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รองรับไว้ และไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดาเนินการได้ จึงเห็นสมควรให้สานักงานอัยการสูงสุดใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมั ติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้
๑.๑ ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จากที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ จานวน ๒๕๔ อัตรา ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จานวน
๔๙ อัตรา เห็นควรดาเนินการในอัตราที่ยังมิได้บรรจุและแต่งตั้ง จานวน ๒๐๕ อัตรา อัตราเงินเดือนคนละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
จานวน ๒ เดือน (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐) วงเงิน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท
สาหรับอัตราที่ยังคงขาดอยู่อีก ๙๕ อัตรา นั้น ให้ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป โดยให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
๑.๒ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เห็นควรดาเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จานวน ๕๐๐ อัตรา อัตรา
เงินเดือนคนละ ๑๑,๕๐๐ บาทต่อเดือน และอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวคนละ ๑,๗๘๕ บาทต่อเดือน จานวน ๒ เดือน
(สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐) วงเงิน ๑๓,๒๘๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ เนื่องจากการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการธุรการอัตราใหม่ จานวน ๗๐๕ อัตราดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระ
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปีงบประมาณต่อไป สานักงานอัยการสูงสุดจาเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ เพื่อรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและปรับลดค่าใช้จ่ายในรายการค่าจ้างเหมาบริการตามอัตราและตาแหน่งที่ได้บรรจุและแต่งตั้งไปแล้วลงด้วย
ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างเหมาบริการตาแหน่งนิติกร มีจานวน ๑,๐๐๕ อัตรา และตาแหน่งบริหารทั่วไป มีจานวน ๕๒๐ อัตรา
๒. ให้สานักงานอัยการสูงสุดรับความเห็นของสานักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้ ความสาคัญ กับการเพิ่ มอัตรากาลัง
เฉพาะในภารกิจใหม่ ซึ่งมีความจาเป็น เร่งด่วนและมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เท่านั้น สาหรับอัตราข้าราชการธุรการ
โดยเฉพาะตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ควรพิจารณาใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการประจาให้มากที่สุด และควรพิจารณา
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ทั้งนี้ การบรรจุข้าราชการธุรการควรพิจารณาเฉพาะตาแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะ
เฉพาะทางหรือตาแหน่งที่ต้องสั่งสมประสบการณ์เท่านั้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันงบประมาณในระยะยาว
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย

๗๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑๐.๒ กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราสาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและมีการนายางพารา
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การกาหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การกาหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดาเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างเหมาะสมด้วย
๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงาน ก.พ.ร. กากับติดตามการดาเนินการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการดาเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้นา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดาเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
แต่งตั้งคณะทางานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่
ต้องนาสาเนาเอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับ
การติดต่อราชการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้นาเสนอแนวทางการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน
๓ เดือน

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้า ทาทางระบายน้า
หรือพัฒนาแหล่งน้าสาหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการดาเนินการดังกล่าว
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการดาเนินการเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป
๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒ นาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูก ร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญ าตเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบ
การพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การได้ รวมทั้ งให้ น าข้ อ มู ล การออกใบอนุ ญ าตมาใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการติ ด ตาม
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคต่ อ ไปด้ ว ย นั้ น ให้ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเรือ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย ) ร่ว มกั บ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ ที่ ไม่ ได้ จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ รวมทั้ งการค้ าขายสินค้ าผิดกฎหมายผ่ านช่ องทางออนไลน์ ด้ วย และให้ รายงานผลการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป
๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดทา Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทา Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในชื่อ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จาลองต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งดาเนินการแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งต้องใช้ในการบริการ
ประชาชนไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและพิจารณา
รายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลทราบโดยเร็ว
๒. ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมู ล
จากกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานได้โดยเร็ว สาหรับภาระงบประมาณ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยคานึงถึงการจัดทางบประมาณแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
ให้บรรลุผลสาเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นระยะ ๆ
ต่อไป
๔. ให้กระทรงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีการศึกษาข้อมูลสถานภาพและความพร้อมของฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการให้บริการในอนาคต โดยให้กระทรวงมหาดไทยติดตาม
๗๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ผลการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงระบบบริการประชาชนที่รองรับกับการใช้เครื่องอ่านบัตรดังกล่าว รวมทั้ง
ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐและพิจารณา
กรอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการกลางในแต่ละด้าน โดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัย ความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล กับการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
๕. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ประชาชน
สามารถเข้าใช้บริการได้แล้ว ณ ปัจจุบัน ให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการได้ตาม
ความเหมาะสมต่อไป

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี องค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้
๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
[รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูปการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ
เพื่อความยั่งยืน (Inclusive Tourism) และรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูป
การปฏิบัติงานในรัฐสภา]
๒. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
[รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา รายงานของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้ านการสื่อสารมวลชน เรื่อ ง ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูป การใช้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง ดิจิทัล เพื่อการเฝ้าระวัง
ทางสังคมเสริมสร้างวินัยและความเข้มแข็งของชุมชนสังคม (Digital Community Watch Dog)]
๓. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รวม ๑๖๖ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ สาย (คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้
๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รวม ๒ เรื่อ ง (๑) การส่ งเสริม กิ จการไฟฟ้ าเสรีที่ ใช้ พ ลังงานทดแทนในระดั บ ชุ มชน และ (๒) การส่ งเสริ มวิ สาหกิ จเพื่ อสั งคม
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน
๓. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รวม ๑๖๘ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้
๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จานวน ๒ เรื่อง (เรื่อง การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน และเรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน)
๒. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รวม ๒ เรื่อง
๒.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จานวน ๒ เรื่อง [เรื่อง การพัฒนา
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน และเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฟิสิกส์อนุภาค (Particle
Physics)]
๒.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน (เรื่อง การปฏิรูปสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐ ประชาชนและสาธารณประโยชน์)
๓. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐) รวม ๑๗๔ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้
๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รวม ๓ เรื่อง (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณกิจการตารวจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน เรื่อง การใช้ระบบ
บันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในชั้นศาล และเรื่อง แนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม)
๗๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒. สรุ ป ผลการประชุ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ครั้ งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เป็ น พิ เศษ ในวั น อั งคารที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นครั้งสุดท้าย โดยจะมีการรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวม ๔ ครั้ง ได้แก่
๒.๑ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒.๒ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒.๓ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒.๔ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐) รวม ๑๗๔ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการสารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน
เพื่อจัดทาแผนสาหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจานงจะใช้ยางพารา
ในภารกิจของตนเองเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ สาหรับหน่วยงานใดที่จาเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ให้ประสาน
กับสานักงบประมาณและเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งดาเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็น
กลไกกากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกาหนดมาตรการช่ วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู
(MD2) ที่กาลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจาหน่ายค่อนข้างสูง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อนาปาล์มน้ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป
๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราสาหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ
ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า -ออกประเทศ โดยให้
เร่งดาเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจาเป็นเหมาะสม กรณีกาหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งดาเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง
๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนเผชิญเหตุสาหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จานวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
กองบริหารงานสารสนเทศ
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ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ การจั ดทาแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมกาลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้าของชุมชน
๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวชี้วัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการกาลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการดาเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและดาเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้
พิจารณาปรับแผนการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐
เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดาเนินการเกี่ยวกับการนาปาล์มน้ามันไปใช้
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ามันให้มีราคาจาหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม
การปลูกปาล์มน้ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจาหน่ายน้ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการทางานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้นาผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้านาเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องสาอาง
๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการขยายผลการนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้ บริโภค
เพื่อให้เกิดการใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ มุ่งวิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด
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๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) โดยอาจศึ ก ษาจากรู ป แบบต่ า ง ๆ จากต่ า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น การจั ด ตั้ ง
ศูน ย์ เพื่ อ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านการลงทุ น ร่วมกั น ระหว่างประเทศจี น และมาเลเซีย และน าแนวทางต่ าง ๆ ดั งกล่ า วมาปรั บ ใช้
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการดาเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านกากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในกากับรวบรวม
งานเชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของรัฐบาล เพื่อนาไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน
(Administrative) เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน
เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) นาไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความสาเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะนาไปใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตรากาลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว (Part time)
การจ้างทางานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตรากาลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว
๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทาทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนาร่องในการดาเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึ กษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๙

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ผู้รับใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร แทนการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ซึ่งเป็นการดาเนินการโดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกรณีที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
มี ๖ หน่วยงานรับผิดชอบในการกากับดูแลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงานและสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงต้องมีการระบุขอบข่ายการดาเนินการให้ชัดเจนว่าพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าวใช้บังคับกับ
หน่วยงานใด ไปประกอบการพิจารณาด้วย
๒. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้มีมติ
ทักท้วง ให้นาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้าม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้าม พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตทาไม้หวงห้าม
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการให้บริการประชาชนที่ขออนุญาตทาไม้หวงห้าม รวมทั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การอนุญาตทาไม้หวงห้าม และให้ดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เกี่ยวกับลักษณะของป้ายบอกทางหนีไฟ และปรับปรุงวิธีจัดเก็บ
ถ่านหิน เซลลูลอยด์ หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่าย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้

กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และ
ธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ เกี่ยวกับการชักและการประดับธงชาติ
ในโอกาสหรือวันพิธีสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามที่สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ว่าด้วยการรับฝากเงิน
ออมสิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙
ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
ให้เป็นชื่อบัญชีเงินฝากของผู้เยาว์เมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้ ว การโอนบัญชีไปยังสาขาอื่น และการดาเนินการกับสมุดคู่บัญชี
ที่ปิดบัญชีแล้ว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อให้เหมาะสมแก่ภาวะการณ์ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้ธนาคารออมสินแจ้งผู้ฝากเงินทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยทั่วถึงกัน
และเห็นควรที่กระทรวงการคลังจะได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติธนาคารออมสินและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
เพื่อปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณให้ทันสมัย ตามข้อกาหนดของหลักวิชาการ และสอดคล้องกับหลักสากล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรือ่ ง การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
โดยกาหนดให้กระทรวงแรงงานดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี นั้น ได้หารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว
เห็นว่า การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวจะต้องพิจารณาโครงสร้างของกฎหมาย
ดังกล่าวทั้งระบบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสร้าง
ความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เห็นควรมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณา
ดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๘๑ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
ในคดีอาญา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้ทุกส่วนราชการเผยแพร่ร่างกฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเป็นการล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
เพื่อให้ทราบสาระสาคัญของร่างกฎหมาย วันที่มีผลบังคับใช้/ห้วงระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมาย และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากกฎหมาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับและป้องกั นผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจาก
การไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายเตรียมดาเนินการ
ตรากฎหมายลาดับรองหรือกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับเมื่อกฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับและเพื่อให้กฎหมายนั้นสามารถ
นาไปใช้บงั คับให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒. ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกคาสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
เพื่อประโยชน์ของรัฐในเรื่องใด ๆ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตรากฎหมายลาดับรอง หรือ
กาหนดมาตรการต่าง ๆ ตามแต่กรณี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวแทนการใช้คาสั่งดังกล่าว

กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
การจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดย
วิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี
โดยภาพรวมการรายงานความคืบหน้าการดาเนินการฯ มีหน่ วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลผ่านเว็บไซต์ http://const.oja.go.th
จานวน ๔๐ หน่วยงาน จากทั้งหมด ๔๖ หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ยังมิได้รายงานความคืบหน้าการดาเนินการฯ จานวน ๖ หน่วยงาน
แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน โดยจะได้เร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลเข้าสู่ระบบต่อไป และคาดว่าจะทราบ
จานวนกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมดภายหลังการรายงานผลประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ หรือกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ

๘๓ กองบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
จานวนเรื่อง
๘๐

๗๐

๖๐

๕๕

๔๗

๔๗

๔๐
๒๐

๐
๔ ก.ค.

๑๑ ก.ค.

๑๘ ก.ค.

๒๕ ก.ค.

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จานวนเรื่อง
๕๐๐
๔๐๘

๔๐๐
๓๔๒

๓๐๐

๒๙๑
๒๔๔ ๒๓๙
๒๒๕

๒๐๐

๑๐๐
๐

๔๒๔

๓๒๐
๒๗๗ ๒๖๖
๒๓๓
๑๙๗

๓๕๕
๓๓๒
๓๐๖

๓๑๙ ๓๒๖

๓๒๓

๒๓๘ ๒๓๖ ๒๓๓๒๓๘
๒๓๓

๒๖๔
๒๖๕ ๒๗๗ ๒๗๒
๒๓๙
๒๑๙ ๒๑๙
๑๙๘ ๑๘๑๒๑๖ ๑๙๘

๑๐๘

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐
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๘๔

เดือน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๔๙ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๕๒ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอื่น ๆ ๑๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๑.๘๓ %)

วาระเพื่อทราบ ๑๕๒ เรื่อง (๖๙.๔๑ %)

ป, 4

152

วาระอื
อ, 14 ่น ๆ ๑๔ เรื่อง (๖.๓๙ %)

วาระเพื่อพิจารณา ๔๙ เรื49่อง (๒๒.๓๗ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง

๘๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๑ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๔๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๔๗ เรื่อง วาระจร ๒ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ ๑๕๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๑๕ เรื่อง วาระจร ๓๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๕๐

วาระจร

๑๑๕

๑๐๐
๕๐

๔๗

๓๗

๒
ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๒๐๑ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้า
สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๑๙ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ดศ.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
ตช.
ปปง.
ลต.
สผ.
สว.
สช.
อส.
สลธ.คสช.
อื่น ๆ

๔๕

๘
๑๓

๔

๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๐

๖

๒๑

๑๔

๕

๓
๓

๑๗

๗

๒๓

๗

๔

๗

๑๑

๖

๕

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง

๘๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

๖๐

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องทั่วไป
๑๖๙ เรื่อง
๗๗.๑๗ %
เรื่องกฎหมาย
๕๐ เรื่อง
๒๒.๘๓ %

รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๑๓ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๐๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่อนโยบายรั
งที่สอดคล้ฐอบาล,
ง
กับนโยบายรั
ฐบาล
113, 51.60%
๑๑๓ เรื่อง
๕๑.๖๐ %

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่สกัอดคล้
องกับ ฐบาล
บนโยบายรั
นโยบาย…
๑๐๖ เรื่อง
๔๘.๔๐ %

รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๔๕

๓๓
๓๐

๒๑

๑๙

๑๕
๐

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

๑
(๑)

(๒)

๔

๖

๔

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

๕

๕

๕

(๗)

(๘)

(๙)

๑๐
(๑๐) (๑๑)

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

๘๙

นโยบาย

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จานวนเรื่อง

๖๐
๔๔

๔๐
๒๐
๐

๒๙
๑๔

(๑)

๑๔

๘
(๒)

(๓)

(๑) ด้านสังคม
(๓) ด้านการเมืองการปกครอง
(๕) ด้านการต่างประเทศ

๔

(๔)

(๕)

(๖)

ด้าน

(๒) ด้านเศรษฐกิจ
(๔) ด้านความมั่นคง
(๖) ด้านสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จานวน ๗๑ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาคใต้
จานวน ๑๓ เรื่อง
๑๘.๓๑ %

ภาคตะวันออก
จานวน ๗ เรื่อง
๙.๘๖ %

ภาคกลาง
จานวน ๒๐ เรื่อง
๒๘.๑๗ %

ภาคเหนือ
จานวน ๑๕ เรื่อง
๒๑.๑๓ %
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จานวน ๑๖ เรื่อง
๒๒.๕๓ %

รวมทั้งสิ้น ๗๑ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๓๙ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒ ๒๐
๒๐ ๑๓
๗
๑๐
๔
๐

๑๓ ๗ ๙

๑๗
๖

๔

๓ ๗

๙

๑๕
๔

๑๓
๔

๒ ๔

๓ ๒

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

หน่วยงาน

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีจานวน ๒ คณะ ดังนี้
- คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)

๙๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จาแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดาเนินการ
รวม

ฉบับ
๒๒
๒๒

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ล งประกาศราชกิ จ จานุ เบกษาแล้ ว ตั้งแต่ ช่ว งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ มีจานวน ๒๕ ฉบับ จาแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน

สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

รัฐ พระราช พระราช พระราช
ธรรมนูญ บัญญัติ กาหนด กฤษฎีกา

กฎ
กระทรวง

กฎ

ระเบียบ

ประกาศ

๑

๑
๑

๑
๓
๓
๑

๑
๑

๑

๑
๓

๑
๑

๑

๑
๑
๑
๑
๕

๑

๕

๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑

๙๒

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

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

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

๙๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ตช.
ปปง.
ลต.
สผ.
สว.
สช.
อส.
สลธ.คสช.
อื่น ๆ

ชื่อเต็ม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย

