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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น การด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ข้อเสนอการปฏิรูปกิจการต ารวจของคณะกรรมการพัฒนา              
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ การอนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค 
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) และการอนุมัติด าเนินงาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   

ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส
พระราชพธิีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  

๒๔๐๒๔/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

   

รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา 
ประจ าปี ๒๕๖๐  

๒๓๐๒๓/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๒ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒๒๖๗๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๔๔/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๒ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา     
ความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)  

๒๓๓๔๗/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๓ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการ
ขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับ
เข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๓๕๗๒/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๓ 

การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ๒๕๐๘๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งก าลังบ ารุง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย  

๒๒๗๓๘/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๔ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

รายงานการเข้าร่วมงาน International Luxury Travel Market  Asia (IL TM 
Asia 2017) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

๒๒๗๖๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๕ 

บันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน 
และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย  

๒๒๗๘๑/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๕ 

การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี  ๒๒๗๒๙/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๕ 

สารบัญ 



  

  - ๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ ๗  

๒๓๐๓๓/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๖ 

ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for  
International Cooperation)  

๒๓๔๐๓/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๖ 

ร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-
๒๐๒๑ 

๒๓๕๒๐/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๗ 

การแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในบันทึกแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
กับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 

๒๓๙๖๔/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๗ 

การรับรองร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรี  
ไทย-ตุรก ี 

๒๔๔๘๔/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๗ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ  
สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน  

๒๔๔๐๘/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๘ 

เ อกส า ร  Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on 
Sustainable Development and the ECOSOC High-Level Segment  

๒๔๔๒๐/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๘ 

รายงานการประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ ๕ ๒๔๘๒๘/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๙ 

สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

๒๔๘๖๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๙ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเตอย่างเป็นทางการของ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

๒๔๙๑๗/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๙ 

แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
(Plan of Action for ASEAN-China Education Cooperation 2017-2020)  

๒๕๐๒๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๙ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

     ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาตทิี่ถูกกฎหมาย 

  

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๑๑ 



  

  - ๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ข้อเสนอจากมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๐ ๒๒๖๐๐/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๑๒ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา     
ความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ)  

๒๓๓๔๗/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๑๓ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒๔๗๕๑/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๑๓ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional 
Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย  

๒๒๘๖๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๑๔ 

รายงานผลความคืบหน้าในการก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงที่ได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  

๒๓๗๕๓/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๑๔ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปอง
การศึกษา 

  

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

  ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๒๔๓๗๖/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๑๕ 



  

  - ๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   

ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๒๔๓๗๖/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๑๖ 

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   

รายงานการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๙  

๒๒๙๗๕/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๑๗ 

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ    
ครั้งที่ ๔๑   

๒๒๗๘๙/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๑๗ 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล  และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   

๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 
ของประชาชน 

  

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๔๑๓๕/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๑๙ 

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม     
๕  ฉบับ  

๒๓๓๔๙/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๑๙ 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ    

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

  



  

  - ๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์และสาธารณสุข 
  

               หนังสือข้อตกลงระหว่างภาคีสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Letter of Agreement among Organizations 
participating in the WHO-RTG Country Cooperation Strategy : CCS)    
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๒๒๗๖๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๒๐ 

ข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
ของอาเซียน (ASEAN  Mutual Recognition Arrangement for  Bioequivalence  
Study Reports of Generic Medicinal Products : ASEAN BE MRA)  

๒๓๗๓๔/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๒๐ 

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

   ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

   ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้

  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๒๖๙๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๒๒ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  

๒๒๗๗๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๒๒ 

การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ) ว ๓๕๙/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๒๓ 

   ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๒๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๔๔/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๒๕ 

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

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๒๗ 

โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑  ๒๒๙๒๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๒๘ 
ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑           
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”         

๒๒๗๕๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๒๙ 

การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ  ๒๓๒๔๙/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๒๙ 

โครงการปรับพ้ืนที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) 

๒๓๖๒๓/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๓๐ 

การทบทวนมาตรการก าหนดสัดส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพด    
เลี้ยงสัตว์ในประเทศ 

๒๔๓๙๙/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๓๐ 



  

  - ๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การขอสนับสนุนงบกลางเพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ 

๒๕๒๔๖/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๓๑ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย    
เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง) พ.ศ. .... 

๒๓๗๔๒/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๓๑ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า         
      ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๓๒ 

ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพ่ือใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่เขต     
ป่าชายเลน ส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ  การระบายน้ า คลอง D2 
ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

๒๕๐๘๗/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๓๓ 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๓๔ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค     
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)  

๒๓๖๔๐/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๓๕ 

ขออนุมัติด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) 

๒๕๐๔๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๓๗ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม 
(ค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ) 

๒๔๘๙๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๓๘ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ   
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ว ๓๖๐/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๓๘ 

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  



  

  - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลติ

ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๓๙ 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ๒๓๓๔๒/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๔๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๔๑ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับ
เงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)]  

๒๒๖๘๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๔๓ 

การบริหารโครงการเงินกู้ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)  

๒๓๕๕๕/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๔๓ 

หนี สาธารณะ    

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตามแผน   
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๒๒๖๒๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๔๔ 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

                  สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD       
ปี ๒๕๖๐  

๒๒๖๓๒/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๔๔ 

มาตรการทางเศรษฐกิจ   

                  ภาพรวมมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐและข้อเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจ         
ในระยะต่อไป 

๒๒๙๕๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๔๕ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

                 รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒๓๙๗๓/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๔๕ 

                 รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ๒๔๗๔๘/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๔๖ 

                  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒๔๗๒๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๔๖ 

                รายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 

๒๔๘๖๗/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๔๖ 



  

  - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๔๘ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

             (ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ส าหรับ
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงาน CLMVT ครั้งที่ ๒ 

๒๔๙๑๔/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๔๙ 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ขออนุมัติเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 

๒๔๓๔๐/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๕๐ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๒๔๓๗๖/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๕๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๕๑ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ ว ๓๕๘/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๕๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 

ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๕๓ 



  

  - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย           

ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด  
     หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ           

พัฒนา 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๕๔ 

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๕๖ 

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ๒๓๒๕๘/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๕๗ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
แห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

๒๓๓๙๘/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๕๙ 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๖๐ 

(ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ๒๕๐๐๑/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๖๑ 

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๖๒ 



  

  - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย     
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

๒๓๔๑๖/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๖๓ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๖๕ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๔๔/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๖๖ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๖๗ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๖๘ 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับต ารวจตามมาตรา ๒๕๘ (ง) (๔) และมาตรา 
๒๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปต ารวจ)  

 ๒๒๗๑๘/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๖๙ 

ผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒๓๗๖๐/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๗๐ 

รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๓๙๖๗/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๗๐ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  ๒๔๕๓๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๗๐ 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) 

๒๔๑๑๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๗๑ 

ข้อเสนอการปฏิรูปกิจการต ารวจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม  
แห่งชาติ (กพยช.) 

๒๕๐๖๑/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๗๑ 

ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
(เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการธุรการของส านักงานอัยการสูงสุด) 

๒๕๒๔๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๗๒ 

         ๑๐.๒  กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ               
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                                              

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๓๔/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๗๓ 
 การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  ว ๓๓๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๗๔ 

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย 
                    บุคลากรภาครัฐ  

  



  

  - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

                    ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-           
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

๒๒๙๗๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๗๕ 

                    ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่  ๔-๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐  

๒๓๓๙๑/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๗๖ 

                   ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒๔๓๕๗/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๗๖ 

                   ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒๔๙๓๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๗๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๖๑/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๗๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๓๗๒/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๗๘ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....  

๒๒๙๖๕/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๘๐ 

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. ....  ๒๒๖๙๖/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๘๐ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ         
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ      
การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

๒๓๕๙๑/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๘๐ 



  

  - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และ
ธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๓๓๕๘/๖๐ [๑๑/๐๗/๒๕๖๐] ๘๑ 

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน 
พ.ศ. ๒๔๘๙ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน 

๒๕๐๗๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๘๑ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ๒๔๘๐๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๘๑ 

การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ๒๕๐๘๓/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๘๑ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑.๔ น้า เ ท ค โ น โ ล ย ีที ่ท ัน ส ม ัย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ท า ง                  
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้า เนินคดี   
ทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

                   ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย    
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

๒๔๑๘๘/๖๐ [๑๘/๐๗/๒๕๖๐] ๘๒ 

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗   

มาตรการเพือ่เตรียมการรองรับการตรากฎหมาย  ว ๓๓๗/๖๐ [๐๔/๐๗/๒๕๖๐] ๘๒ 

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ          
การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๒๕๓๐๐/๖๐ [๒๕/๐๗/๒๕๖๐] ๘๓ 

 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  
 



  

  - ๑๓ - 

 
ภาคผนวก  :  ข้อมูลทัว่ไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมกำรประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๘๔ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมประเภทของวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี  ๘๕ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมลักษณะของกำรเสนอ  ๘๖ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง  ๘๗ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมำย  ๘๘ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบำยรัฐบำล 

 
 

๘๘ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและด้ำนหลักกำรพัฒนำ   

   ๗.๑ จ ำแนกตำมนโยบำยแต่ละข้อ  ๘๙ 

   ๗.๒ จ ำแนกตำมด้ำนหลักกำรพัฒนำ  ๙๐ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำร  ๙๑ 

๙. คณะกรรมกำรที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๙๑ 

๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  ๙๒ 

๑๑. กฎหมำยประเภทต่ำง ๆ ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว   ๙๒ 

ตำรำงอักษรย่อ  ๙๓ 

 

สารบัญ 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๑ 

การปกป้องและเชิดชู 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์



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

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการจัดท าเหรียญกษาปณ์ทองค า ชนิดราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาท เหรียญกษาปณ์เงิน ชนิดราคาแปดร้อยบาท 
และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคาห้าสิบบาท เพื่อเป็นท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๒ 

การรกัษาความมัน่คงของรฐั 

และการต่างประเทศ 



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report : TIP 
Report) ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจ าปี ๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จัดระดับประเทศไทยอยู่ในระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) เป็นปีท่ีสองต่อเนื่องจาก
ปีที่แล้ว และระบุในรายงานว่า เนื่องจากประเทศไทยยังไม่บรรลุถึงมาตรฐานขั้นต่ าในการขจัดการค้ามนุษย์ แ ต่มีความพยายาม    
ในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ของประเทศไทยร่วมกับองค์กรภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ (NGOs) ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้
กับสื่อและองค์กรต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน (๒) ผลการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันการฟอกเงิน (๓) ผลการด าเนินงานด้านการก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน (๔) ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (๕) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม 
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการเปรียบเทียบ และ (๖) ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและ
ออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ตามที่ส านักงาน ปปง. เสนอ 
                ๒. เห็นชอบให้น าความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ปัญหาฯ ด้านการขอใช้ที่ราชพัสดุในการก่อสร้าง 
ส านักงาน ปปง. แห่งใหม่ เห็นว่าสามารถแจ้งขอรับการสนับสนุนจากกรมธนารักษ์ได้ โดยตรง ส่วนปัญหาฯ ด้านกรอบกฎหมาย     
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการส นับสนุนทางการเงิน       
แก่การก่อการร้าย เห็นว่าปัจจุบันกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าวนั้น      
ได้มีผลใช้บังคับแล้ว เช่น พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติควบคุม         
การแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องด้วย ส าหรับปัญหาฯ ด้านการปรับปรุงจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เห็นว่าควรประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางการด าเนินงานให้เป็น
รูปธรรมต่อไป และให้น ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการชั่วคราวเพื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรการชั่วคราวเพ่ือแก้ไข
ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการใช้บังคับกฎหมาย โดยตามข้อ ๒ ของค าสั่งดังกล่าวได้ก าหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าว   
เร่งด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชก าหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อมา
กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงานเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตท างานและการอนุญาต
ให้ท างานตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๖ 
ของประกาศดังกล่าวก าหนดให้จัดต้ัง “ศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว” เพ่ือท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการรับแจ้งการท างาน    
ตามประกาศนี้ โดยให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท างานของ     
คนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ โดย 
                    ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่     
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว เพ่ือให้นายจ้างยื่นขอจ้างคนต่างด้าวได้ตาม
ก าหนดเวลาในประกาศกระทรวงแรงงานดังกล่าว 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้นายจ้างหรือ
คนต่างด้าวที่ด าเนินการตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงแรงงานได้รับความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้วย เช่น การจัดเก็บข้อมูล        
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยในระยะแรกให้เริ่ม
ด าเนินการในพื้นที่ซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเพาะปลูก พร้อมทั้ งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนยาง     
กลุ่มดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา    
ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการท าเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การเลือ กเพาะปลูกพืช        
ที่ผลผลิตมีราคาสูงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าว      
ให้ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างกรีดยางด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่ งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดด าเนินการก ากับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการ        
หรือสถานบริการที่มีการขายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณรอบสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยเฉพาะการก าหนดเขตพื้นที่      
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบสถานบริการ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการให้เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน      
ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ า ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไป      

นอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐาน
การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม. ๖) ให้ครอบคลุมข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการเดินทางและการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว โดย
ก าหนดให้กระทรวงแรงงานด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี นั้น ได้หารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว    
เห็นว่า การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวจะต้องพิจารณาโครงสร้างของกฎหมาย
ดังกล่าวทั้งระบบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสร้าง
ความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไป
พิจารณาด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวและรับฟัง ความคิดเห็นของ    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งก าลังบ ารุงระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่งก าลังบ ารุงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย) 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงกลาโหมจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการส่ งก าลังบ ารุงระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารที่จะน าไปสู่   
การยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศในอนาคต โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมแต่ละฝ่ายจัดเตรียมหรืออ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการส่งก าลังบ ารุงร่วมกันภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวิธีปฏิบัติและพันธกรณีระหว่างประเทศของตน เช่น การสนับสนุนวัสดุ อะไหล่ ช้ินส่วนซ่อม      
การซ่อมบ ารุงการบริการทางเทคนิคทางการทหาร บริการด้านการแพทย์ การเคลื่อนย้ายการอพยพบุคลากรเข้ารับการรักษา     
ในโรงพยาบาล การแลกเปลี่ยนบุคลากรและข้อมูล การจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก           
ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมีก าหนดการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ    
และประสานงานความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๐     
ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
                    ๑.๓ ให้เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

                 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ         
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง        
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  รายงานการเข้าร่วมงาน International Luxury Travel Market  Asia (IL TM Asia 2017) ของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเข้าร่วมงาน International Luxury Travel Market Asia (IL TM Asia 2017) 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันท่ี ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
            ๑. การเข้าร่วมงาน ILTM Asia 2017 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เช่าพื้นที่ขนาด ๑๐๘ ตารางเมตร ส าหรับ
ก่อสร้างคูหาประเทศไทย และได้จัดสรรให้แก่ธุรกิจเอกชนไทยที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายและเสนอขาย Luxury Product เข้าร่วม
ใช้พื้นที่ จ านวน ๑๘ หน่วยงาน ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ๑๕ ราย บริษัทน าเที่ยว ๒ ราย และโรงเรียนสอนท าอาหาร ๑ ราย     
โดยธุรกิจเอกชนไทยจะได้พบผู้ซื้อ ๑๔-๒๐ราย/วัน หรือตลอดทั้งงานระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะได้พบผู้ซื้อ ๔๒-๖๐ ราย 
                ๒. การหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสายการบินจีน เพื่อแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมใหม่ ๆ ของไทย รวมถึงรับฟังข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยผลการหารือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
จะเร่งพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวของไทย (Tour Operator) ให้น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ท ากิจกรรม   
ใหม่ ๆ ที่เป็นการท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบสร้างประสบการณ์ (Local Unique Experience) และสร้างมัคคุเทศก์ภาษาจีนเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจีนท่ีนิยมเดินทางด้วยตนเอง (Free Individual Traveler : FIT) ซึ่งก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  บันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น      

กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 
ประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย มีสาระส าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือ    
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือสาขาการดูแลสุขภาพในประเด็นที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจ
ร่วมกัน โดยจะมีการลงนามร่วมกันในระหว่างการประชุม ASEAN-Japan Health Ministers Meeting on Universal Health 
Coverage and Population Ageing ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ      
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป จ านวนปีละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าใช้จ่ายในการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียน-เกาหลี ในปี 
๒๕๖๑ เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุน
องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ที่เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้วในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ให้ด าเนินการได้เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว ส าหรับค่าใช้จ่ายในการให้เงินอุดหนุนในปีงบประมาณ    
ต่อ ๆ ไป นั้น เห็นควรที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-บังกลาเทศ คร้ังที่ ๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้  
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย -บังกลาเทศ   
ครั้งที่  ๗ (Draft Agreed Minutes of the 7th Session of the Thailand-Bangladesh Joint Commission on Cooperation) 
ซึ่งจะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ไทย-บังกลาเทศ ครั้งท่ี ๗ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศได้ด าเนินการร่วมกัน และประเด็นที่เห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดัน      
ให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ในการด าเนินความสัมพันธ์ ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
ของทั้งสองประเทศ การผลักดันและคุ้มครองผลประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนไทยในบังกลาเทศ การส่งเสริมความเช่ือมโยง
ระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับอาเซียน การส่งเสริมนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชาวบังกลาเทศในไทย ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม
บุคลากร ความร่วมมือด้านแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบิน และความร่วมมือในเวทีพหุภาคีที่ทั้งสองประเทศ       
เป็นสมาชิก 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสาร      
ผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี ๗ 
                    ๑.๓ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงรา่งเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี ๗ จากท่ี
เสนอในครั้งนี้ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทย  
ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์         
ทีป่ระเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ไว้แล้ว ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ผลการประชุมเวทีข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for  International Cooperation) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International 
Cooperation : BRF) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประเด็นความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ความเช่ือมโยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความเช่ือมโยงด้านการค้า 
ความเช่ือมโยงด้านการเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุม
ดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรอบสายแถบ
และเส้นทางให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน     
มาพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งควรสร้างความเช่ือมโยง Belt and Road Initiative กับนโยบาย    
การพัฒนาที่ส าคัญของประเทศไทย อาทิ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ระเบียงเศรษฐกิจ    
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าวให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 
 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership Framework : 
UNPAF) ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงานสหประชาชาติ   
ในประเทศไทยส าหรับช่วงระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับความร่วมมือเชิงกระบวนการ 
(process-oriented) ได้แก่ (๑) การก าหนดและบังคับใช้นโยบาย (๒) การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม (๓) การให้ภาคเอกชน   
มีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนในการพัฒนา และ (๔) การขยายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ 
                    ๑.๒ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่าง UNPAF ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดย ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง     
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบัจากการปรบัเปลีย่นดงักล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นว่า 
หากมีการเพิ่มเติมเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ ๓ ก็จะแสดงให้เห็นถึงการน าแนวปฏิบัติ
ด้านการด าเนินธุรกิจ และการลงทุน ท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วนและยั่งยืนมาใช้ด้วย นอกจากนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 
๔.๐ ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อาจจะเพิ่มประเด็นเรื่องการขยายการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมในยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ที่ ๔ ด้วย และในยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ ๔ อาจพิจารณาน าประเด็นด้านอุบัติภัยบนท้องถนนและความเสี่ยงจากการขนส่ง
สารเคมีอันตรายเข้าสู่เวทีระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน Logistics ของอาเซียนมีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนถึงขั้นเสียชีวิตอยู่ในอันดับสูงของโลก หากน าประเด็นเหล่านี้เข้าสู่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในการ
ด าเนินการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในบันทึกแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ

อุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในบันทึกแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวง

เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น โดยการแก้ไขดังกล่าวเป็นการปรับหัวข้อให้มีความกระชับมากขึ้น เพื่อให้เห็นความชัดเจน
ในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง ๑๐ อุตสาหกรรม โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง     
การต่างประเทศพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าเป็นการแก้ไขในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ จึงสามารถด าเนินการได้ 
ทั้งนี้ บันทึกแสดงเจตจ านงฯ 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  
เร่ือง  การรับรองร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเร่ิมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไท ย-ตุรกี (Joint 
Declaration on the Launch of Negotiations for the Turkey-Thailand Free Trade Agreement) มีวัตถุประสงค์ เพื่ อแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศคู่เจรจาในการประกาศเริ่มการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) 
ไทย-ตุรกี และรับรองที่จะด าเนินการตามเอกสารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการเจรจาความตกลงฯ (Terms of Reference 



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

Negotiations Guidelines for Turkey-Thailand FTA) และเอกสารแนวทางการเจรจาบทว่าด้วยการค้าสินค้าในความตกลง
การค้าเสรีไทย-ตุรกี (The Guidelines for Trade in Goods Negotiations for Turkey-Thailand FTA) โดยจะมีการลงนาม  
ร่างปฏิญญาฯ ในระหว่างการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตุรกี (เฉพาะการค้าสินค้า) รอบที่ ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ สาธารณรัฐตุรกี 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรา่งปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า 
ในการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ควรให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดท่าทีการเจรจาในรายละเอียด
ของประเด็นความตกลงฯ จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
             ๑. เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๓๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อต่ออายุมาตรการลงโทษสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานอัยการสูงสุด ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการด าเนินการ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) 
ต่อไป ทั้งนี้ หากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติฯ ดังกล่าว หรือประสงค์ที่จะขอรับความกระจ่างเกี่ยวกับ      
การปฏิบัติตามข้อมติฯ ให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  เอกสาร Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on Sustainable Development and 

the ECOSOC High-Level Segment 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) เอกสาร Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on Sustainable 
Development and the ECOSOC High-Level Segment เป็นปฏิญญาระหว่างรัฐบาลซึ่งได้รับการยกร่างล่วงหน้าผ่านกระบวนการ
เตรียมการและปรึกษาหารือโดยคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก และจะน าเข้าสู่เวทีหารือการเมือง 
ระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development : HLPF) เพื่อรับรอง โดยมี
การปรับเนื้อหาและถ้อยค าให้สะท้อนความเห็นของกลุ่มและประเทศต่าง ๆ ในภาพรวม และเป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความยากจนและ      
การส่งเสริมให้เกิดความเจริญในทุกสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

                 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน (ร่าง) เอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่ สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ              
ทีค่ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อม
ทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
 
 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  รายงานการประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction คร้ังท่ี ๕ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและก าหนดมาตรการ
ขับเคลื่อนการอนุวัติกรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓ อันเป็นเอกสารผลลัพธ์     
การประชุมผู้น าว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยทีป่ระชุมฯ ได้มีการรับรองแถลงการณ์
แคนคูน (Cancun Communique) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
และร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติ รวมทั้งบทสรุปของประธานการประชุมฯ (ประธานาธิบดี
แห่งสหรัฐเม็กซิโก) ซึ่งมีประเด็นหลักและล าดับกิจกรรมที่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติและการผลักดันเชิงนโยบาย รวมถึงเสนอต่อ       
ที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้แก่      
(๑) การจัดท าฐานข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติในระดับประเทศ (๑) การจัดท าระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าในประเทศ
ด้อยพัฒนา (๓) การเสริมสร้างศักยภาพรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (๔) การบูรณาการมิติด้านการลด    
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ (๕) การส่งเสริมผู้หญิงให้มีบทบาทน าในการด าเนินงาน   
ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระหว่าง วันท่ี ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมัชชา
องค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ  [FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
Conference] สมัยที่ ๔๐ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารและการเกษตรของโลก และผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความมั่นคงอาหารและการเกษตร รวมทั้งได้หารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับ
ผู้อ านวยการใหญ่ FAO และหารือทวิภาคีกับสมาชิก FAO ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  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
การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ผลการเยือนดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (Plan of Action for ASEAN-

China Education Cooperation 2017-2020)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (Plan of 
Action for ASEAN- China Education Cooperation 2017-2020) มีสาระส าคัญระบุถึงกิจกรรมที่ท้ังสองฝ่ายจะต้องด าเนินการ
ร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและจีนใน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ 
(๒) สนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักเรียน/นักศึกษาและการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม (๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

ทางการศึกษา (๔) เสริมสร้างความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา (๕) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรม
และการแลกเปลี่ยนระดับนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงการทดลองการเทียบโอนหน่วยการเรียนและวุฒิการศึกษาตามความสมัครใจ 
และ (๖) เสริมสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยจะมีการรับรองแผนปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันในช่วงเทศกาลสัปดาห์การศึกษา
จีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

นโยบายท่ี 

๓ 

การลดความเหล่ือมล ้าของสงัคม 

และการสรา้งโอกาสการเขา้ถึง 

บริการของรฐั 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส           
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ส ารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและมีการน ายางพารา        
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การก าหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพ้ืนท่ีระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีไดม้ีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดด าเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง    
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างเหมาะสมด้วย 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ท้ังนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรปูธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป 



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

 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๑๒ 

                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการ     
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ     
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้ก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถแสดงผลการด าเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
แต่งตั้งคณะท างานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องน าส าเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้น าเสนอแนวทางการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ า ท าทางระบายน้ า 
หรือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว    
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ       
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบ       
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมทั งให้น าข้อมูลการออกใบอนุญาตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม             
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย นั น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปราม
การประกอบธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั งการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย และ
ให้รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารจัดท า Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง 
ศึกษาธิการได้จัดท า Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในช่ือ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยมีวัตถุประสงค์   
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  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) การขยายโอกาสในการท างานของแรงงานสูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน 
(๒) การขยายอายุการท างานของแรงงานในสถานประกอบการจากอายุ ๕๕ ปี เป็น ๖๐ ปี และ (๓) การสร้างหลักประกันรายได้
ยามสูงวัย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนและด าเนินการตามมติสมัชชาฯ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 



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

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน      
ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ าล าแม่น้ า ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน   

คณะรัฐมนตรีมีมติรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม่คนไร้บ้าน ประกอบด้วย (๑) การสนับสนุน
งบประมาณ (งบอุดหนุน) ในการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๒๖.๔ ล้านบาท เพื่อ
จัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคาร (๒) การปรับปรุงอาคารศูนย์ไร้บ้าน (สุวิทย์วัดหนู) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้เป็น    
ศูนย์พักคนไร้บ้านที่ถูกสุขลักษณะ (๓) การน าคนไร้บ้านไปสืบค้นที่ภูมิล าเนาเดิมจนสามารถท าบัตรประชาชนได้ จ านวน ๖๑ ราย 
เป็นคนไร้บ้านท่ีจังหวัดขอนแก่น ๒๒ ราย และคนไร้บ้านท่ีกรุงเทพมหานคร ๓๙ ราย และ (๔) การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูป
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคนไร้บ้าน ซึ่งได้รับงานตกแต่งต้นไม้ งานขนย้ายของ รับเหมางานปูพื้น งานรื้อถอนเคลียร์พื้นที่ มูลค่างานรวม 
๔๑๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 



 

 

นโยบายท่ี 

๔ 

การศึกษาและเรียนรู ้

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การจัดต้ังศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : 

SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  (ซีมี โอ) [SEAMEO Regional Centre for STEM Education (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education) : SEAMEO STEM-ED] ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา 
เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศสมาชิก และขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเน้นบทบาทการด าเนินการของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้
และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานและผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ 
และส านักงาน ก.พ. เช่น การขอรับเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา ควรมีลักษณะเทียบเคียง
กับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่ประเทศไทยเคยรับเป็นเจ้าภาพ และเป็นไปตามข้อบทที่ก าหนดอยู่ในกฎบัตรของซีมีโอซึ่งประเทศไทย
ลงนามเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ รวมทั้งควรประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานด้านสะเต็มศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง    
ในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการให้ค าปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา และควรพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานท่ีหลากหลาย
นอกเหนือจากการจ้างพนักงานประจ าเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการท างานและเกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ       
ด้านบุคคล ตลอดจนควรจัดท าแผนการด าเนินงาน (Roadmap) เป็นระยะ ทุก ๕ ปีให้ชัดเจน และแผนปฏิบัติการรายปี เพื่อก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน และรายงานผลการด าเนินงานทุกปี เป็นต้น  ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลความคืบหน้าในการก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท

ใช้ความรุนแรงท่ีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลความคืบหน้าในการก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาท่ีก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ใช้ความรุนแรง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๖๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 
                ๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง     
ที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว และรายงานถึงสาเหตุและวิธีการที่ด าเนินการแล้วสง่ผลให้สถิติก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ใช้ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลง ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการสร้างภูมคิุ้มกัน (๒) มาตรการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง 
(๓) มาตรการสร้างความตระหนัก และ ๖ สาเหตุ ได้แก่ (๑) หน่วยงานมีมาตรการการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา      
(๒) รัฐบาลให้ความส าคัญและจริงจังกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาท่ีก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง (๓) การบูรณาการ
การท างานของสถานีต ารวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างจริงจัง (๔) การเพิ่มจ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (๕) กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เช่น ประกาศจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์   
เพื่อท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ (๖) หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบป้องกัน เฝ้าระวัง 
และคุ้มครองนักเรียนและนักศึกษาอย่างชัดเจน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม ๔.๐ และภาคบริการ โดยด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ (๒) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา (๕) การสอน การแนะน าทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้าง
การเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
                ๒. ส าหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ  
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีการบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น ควรเพิ่ม
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เศรษฐกิจฐานคุณค่า นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเน้นย้ าเป้าหมายของการพัฒนา
ก าลังคน ควรเน้นการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและธุรกิจ ควรเพิ่มด้านอุดมศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพ   
ที่มีนัยส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ วิศวกร นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักวิเคราะห์ นักบัญชี นักบริหาร 
ควรให้น้ าหนักเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคลากร ควรสร้างเครือข่าย
บุคลากรผู้เช่ียวชาญระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ และเช่ือมโยงกับสถานศึกษา ควรมีกลไกสนับสนุนและพัฒนาก าลังคนที่สามารถ    
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และควรให้ความส าคัญกับลักษณะของบุคลากรในอนาคต นอกจากนี้ ควรเพิ่มความชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนและรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพ ควรจัดท ามาตรฐานของหลักสูตรส าหรับอุตสาหกรรม New S curve    
ให้ครอบคลุม มีระบบทดสอบและรับรองมาตรฐาน และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดให้มีห้องทดลองกลาง (Central lab) ที่เน้น
เฉพาะอุตสาหกรรม New S curve ควรเพิ่มเติมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

พัฒนาก าลังคนฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะความเช่ือมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงกลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และควรมีการติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนฯ เป็นระยะ ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๔. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก          
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับ
การเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม ๔.๐ และภาคบริการ โดยด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ (๒) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา (๕) การสอน การแนะน าทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้าง
การเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
                ๒. ส าหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ  
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีการบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น ควรเพิ่ม
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เศรษฐกิจฐานคุณค่า นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเน้นย้ าเป้าหมายของการพัฒนา
ก าลังคน ควรเน้นการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและธุรกิจ ควรเพิ่มด้านอุดมศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพ   
ที่มีนัยส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ วิศวกร นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักวิเคราะห์ นักบัญชี นักบริหาร 
ควรให้น้ าหนักเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคลากร ควรสร้างเครือข่าย
บุคลากรผู้เช่ียวชาญระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ และเช่ือมโยงกับสถานศึกษา ควรมีกลไกสนับสนุนและพัฒนาก าลังคนที่สามารถ    
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และควรให้ความส าคัญกับลักษณะของบุคลากรในอนาคต นอกจากนี้ ควรเพิ่มความชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนและรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพ ควรจัดท ามาตรฐานของหลักสูตรส าหรับอุตสาหกรรม New S curve    
ให้ครอบคลุม มีระบบทดสอบและรับรองมาตรฐาน และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดให้มีห้องทดลองกลาง (Central lab) ที่เน้น
เฉพาะอุตสาหกรรม New S curve ควรเพิ่มเติมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
พัฒนาก าลังคนฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะความเช่ือมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงกลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และควรมีการติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนฯ เป็นระยะ ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

                ๔. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก          
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับ
การเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   

       เร่ือง  รายงานการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เร่ือง มาตรการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ในฐานะที่สั่งและปฏิบัติ

ราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนนายกรัฐมนตรี ก ากับดูแลการด าเนินการและประสานหน่วยงานภาครัฐตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ลงวันที่    
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๔๑    

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบการก าหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ       
ครั้งที่ ๔๑ (41st Session of the World Heritage Committee) ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองคราคูฟ    
สาธารณรัฐโปแลนด์ โดย 
                          ๑.๑.๑ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยให้ความส าคัญ      
ต่อการดูแลและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมาย    
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศิลปากรจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
                          ๑.๑.๒ กรณีมีประเด็นอ่ืนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณา
ก าหนดท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ      
ครั้งท่ี ๔๑ โดยค านึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการ
จากองค์กรที่ปรึกษา 
                    ๑.๒ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ โดย
มอบหมายให้เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงปารีสเป็นหัวหน้าคณะ และเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นรองหัวหน้าคณะ นายบวรเวท รุ่งรุจี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในประเด็น (๑) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า      
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เพราะไม่มีแหล่งน้ าต้นทุน จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของการด าเนิน
โครงการดังกล่าวอยู่ และ (๒) โครงการอ่างเก็บน้ าล าพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี จากผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เมื่อปี ๒๕๔๐ พบว่าพื้นที่น้ าท่วมอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน     
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลก และหากมีการพัฒนาโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อราษฎรจ านวนมาก ปัจจุบันกรมชลประทาน



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

จึงไม่มีแผนการด าเนินการใด ๆ ในพื้นที่มรดกโลกนี้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการดังกล่าว 
กรมชลประทานจะด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการ        
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

นโยบายท่ี 

๕ 

การยกระดบัคณุภาพบริการ 

ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙  
   คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) น้ าดื่มที่ปลอดภัย
ส าหรับประชาชน (๒) การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ (๓) การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย      
ด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม และ (๔) สานพลังปราบยุงลายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ 
และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี    
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ้ า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ รวม ๕ ฉบับ   

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม ๕ ฉบับ มีสาระส าคัญ
เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และ
เพื่อให้การควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนในท้องที่ตามที่ก าหนดในร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้ นที่ เพื่ อการอนุญ าตให้ตั้ งสถานบริการในท้องที่ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตราด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การตั้งสถานบริการอาจมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ประชาชน เห็นควรก ากับดูแลให้เจ้าพนักงานของรัฐควบคุม
การอนุญาตจัดตั้งสถานบริการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างเข้มงวด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ  
สาธารณสุข 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  หนังสือข้อตกลงระหว่างภาคีสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก 

(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 มีวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดแนวทาง ขั้นตอนความร่วมมือในการด าเนินโครงการด้านสาธารณสุขที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ  CCS ประกอบด้วยแผนงาน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) แผนงานโรคไม่ติดต่อ       
(๒) แผนงานความปลอดภัยบนท้องถนน (๓) แผนงานสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น (๔) แผนงานการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (๕) แผนงาน
การสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลกเพื่อการพัฒนาสุขภาพในประเทศ และ (๖) แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่าง
ประเทศและสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                ๒. ส าหรับงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผน     
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของ     
ส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน (ASEAN  Mutual 

Recognition Arrangement for Bioequivalence Study Reports of Generic Medicinal Products : 
ASEAN BE MRA) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน 
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence Study Reports of Generic Medicinal Products : 
ASEAN BE MRA) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องยอมรับพิจารณารายงานการศึกษาชีวสมมูลที่จัดท าโดย
ศูนย์การศึกษาชีวสมมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและขึ้นบัญชีของอาเซียน (ASEAN Listed BE centre) ซึ่งจะมีการแต่งตั้ง   
คณะผู้เช่ียวชาญ (Panel of Experts) เพื่อตรวจสอบศูนย์การศึกษาชีวสมมูลของประเทศสมาชิกที่จะขอสมัครเพื่อขึ้นบัญชีของ
อาเซียน โดยทุกประเทศมีเวลาไมเ่กิน ๕ ปี หลังการลงนามในการที่จะยอมรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลที่ท าขึ้นโดยศูนย์การศึกษา
ชีวสมมูลที่ได้ขึ้นบัญชีแล้วมาเพื่อพิจารณา 
                    ๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้กับรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอื่นเป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรา่งข้อตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จัดท าแผนรองรับการด าเนินการตามข้อตกลงฯ ที่เหมาะสม โดยให้ครอบคลุมถึงมาตรการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาในประเทศ และการเข้าถึงยาของประชาชน    
ทั้งในด้านคุณภาพและราคา ท้ังนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขน าเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน ๖ เดือน 
                ๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นในการลงนามในข้อตกลงฯ ผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ และมาตรการรองรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบให้ถูกต้อง ท่ัวถึงด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นทะเบียนยา
ทั้งระบบ ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศต่อไป 
                ๖. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควร
พิจารณารวมมาตรการเยียวยาต่อข้อเสนอของภาคเอกชนภายใต้การด าเนินการของอนุกรรมการที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาได้จัดตั้งขึ้นด้วย และควรพิจารณาด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศและเอกชนไทยให้มีศักยภาพ
ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อลดการสูญเสียเงินตราในการน าเข้า/สั่งยาจากต่างประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๖ 

การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ     
แห่งชาติได้จัดท าไว ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
(รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๐๗๗,๕๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๘ ดังนี ้
  ๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ 
จ านวน ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๐๒๖,๖๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒๐๘,๖๒๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๙๕ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๗๓.๒๐) ประกอบด้วย
รายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๗๕๕,๑๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ และรายจ่าย
ลงทุน จ านวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๓๗๓,๐๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๗ และเบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน ๒๗๑,๔๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๖ 
                ๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
                    ๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางการปฏิรูป กรอบวงเงิน   
ที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
๒๐,๖๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๙,๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔ 
                    ๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๓๑,๑๕๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๒๘,๘๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๕ 
และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๗,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ 
                ๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๕๐,๙๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๐ ประกอบด้วย รายจ่ายประจ า จ านวน ๑๐๕,๒๙๓ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๔๗,๘๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๖ และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๘๔,๗๐๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว 
จ านวน ๒๗,๘๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๓,๐๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๐  
                ๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๓๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
๒๓๙,๐๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๗๙,๙๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๑ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     

     เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐      
เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จ าเป็นเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เหมาะสมเห็นควรด าเนินการ ในวงเงิน ๑๑๔,๖๐๓,๖๐๐ บาท โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือใช้เงิน



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๒๓ 

เหลือจ่ายสะสมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาด าเนินการในโอกาสแรกก่อน หากมีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่
สามารถปรับแผนฯ มาด าเนินการได้ ก็เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในวงเงิน ๑๑๔,๖๐๓,๖๐๐ บาท โดยขอตกลงรายละเอียดกับส านักงบประมาณ
อีกครั้งหนึ่ง 
                ๒. ในการด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้ง     
ตามภารกิจต่าง ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ นั้น ขอให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและ         
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายการขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
จ านวน ๔๓ หน่วยงาน ๑๑,๓๘๖ รายการ วงเงิน ๓,๖๑๘.๗๓๔๓ ล้านบาท 
                    ๑.๒ แนวทางในการด าเนินการต่อไป ส าหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่มีรายการตามพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีล าดับความส าคัญสูงและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ ก็ให้
ด าเนินการขอรับจัดสรรงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
               ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘          
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
  

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ส ารวจปริมาณ
ความต้องการใช้ยางพาราส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพ่ือจัดท าแผน
ส าหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการโดยด่วน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้
ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและมีการน ายางพาราไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การก าหนดส่วนแบ่งรายได้     
ที่ได้จากผลผลิตในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดด าเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง  



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

เกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่         
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนา     
พืชสมุนไพรให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์     
แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร
ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นอย่างเหมาะสมด้วย 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ท้ังนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรปูธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการ     
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ     
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้ก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถแสดงผลการด าเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
แต่งตั้งคณะท างานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องน าส าเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้น าเสนอแนวทางการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ า ท าทางระบายน้ า 
หรือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว   
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ      
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เช่ือมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบ       
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมทั้งให้น าข้อมูลการออกใบอนุญาตมาใ ช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม            
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย และให้รายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารจัดท า Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง 
ศึกษาธิการได้จัดท า Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในช่ือ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยมีวัตถุประสงค์   



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๒๕ 

ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง     
ในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการใช้บังคับกฎหมาย โดยตามข้อ ๒ ของค าสั่งดังกล่าวได้ก าหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งด าเนินการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชก าหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อมากระทรวงแรงงานได้ออก
ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตท างานและการอนุญาตให้ท างานตามพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าวก าหนด   
ให้จัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว” เพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการท างานตามประกาศนี้ โดยให้กระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงาน นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ โดย 
                    ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างยื่นขอจ้างคนต่างด้าวได้ตามก าหนดเวลาในประกาศ
กระทรวงแรงงานดังกล่าว 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้นายจ้างหรือคนต่างด้าว  
ที่ด าเนินการตามเง่ือนไขของประกาศกระทรวงแรงงานได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มากที่สุด ท้ังนี้ ให้พิจารณา   
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้วย เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางการลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยในระยะแรก    
ให้เร่ิมด าเนินการในพ้ืนที่ซ่ึงชาวสวนยางได้บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเพาะปลูก พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ
ชาวสวนยาง กลุ่มดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
เพาะปลูกยางพารา ลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการท าเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่     
การเลือกเพาะปลูกพืชที่ผลผลิตมีราคาสูงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทาง 
การช่วยเหลือดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างกรีดยางด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านั กงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดด าเนินการก ากับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการ        
หรือสถานบริการที่มีการขายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณรอบสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยเฉพาะการก าหนดเขตพื้นที่      
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบสถานบริการ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการให้เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการส ารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายใน
หน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนส าหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจ านง
จะใช้ยางพาราในภารกิจของตนเองเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือกระตุ้น
การรับซ้ือยางพาราภายในประเทศ ส าหรับหน่วยงานใดที่จ าเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ให้ประสานกับส านักงบประมาณและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่าย  เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพ่ือให้สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการจัดต้ังกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา    
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพ่ือเป็นกลไกก ากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู 
(MD2) ท่ีก าลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม       
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง 
                     ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อน าปาล์มน้ ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริ มให้มีการใช้         
ไบโอดีเซล  ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุน
การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซ่ึงจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซล
มากขึ้นต่อไป 
                    ๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ    
ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึนเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้
เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจ าเป็นเหมาะสม กรณีก าหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งด าเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว 
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จ านวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยดังกล่าว ท้ังนี้ การจัดท าแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม    
ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมก าลังจากทุกภาคส่วน    
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้ าของชุมชน 
                    ๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี    
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๒๗ 

ระบบตัวช้ีวัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการก าลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและด าเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้    
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซ่ึงจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น         
ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบต้ังแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไป           
ใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณ     
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน       
ตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทางการใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล   
จากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือให้การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไป    
ในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องส าอาง 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด   
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ     
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ        
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล    
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ     
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้ง          
ศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้           
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวมงาน   
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภาครฐั (Government Reform) ทัง้ด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) 
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานช่ัวคราว (Part time) 
การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย         
ในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจดัท าเป็นฐานข้อมลูด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน    
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์    
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด     
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่    
ที่มีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี 
(GAP) ครบวงจร ซึ่งเป็นการด าเนินการเชื่อมโยงกับโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) 
และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยการส่งเสริมเช่ือมโยงตลาดระหว่างกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว  GAP กับ
ผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อให้กลุ่มชาวนาท้ัง ๒ ประเภทสามารถขายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการฯ ภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณ จ านวน ๒,๘๗๓,๒๗๖,๔๐๐ บาท และมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหาร
จัดการ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์   
การคัดเลือกผู้ประกอบการค้าข้าวท่ีชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และควรมีการก ากับดูแลการให้สินเช่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีการวางระบบการติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมทั้ง         
มีการเตรียมแผนการตลาดให้เช่ือมโยงรองรับผลผลิตจากโครงการฯ โดยเฉพาะการจับคู่กับผู้ประกอบการที่ใช้ผลผลิตข้าวเป็นวัตถุดิบ
ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต่าง ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น นอกเหนือจากการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจ าหน่ายในท้องตลาด
เท่านั้น รวมถึงการจัดหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น และขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับซื้อผลผลิตไปใช้ในหน่วยงาน นอกจากนี้ 
ควรเร่งกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเพื่อปิดช่องว่างปัญหาที่มีอยู่ และเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการบริโภคสินค้าปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในระยะยาวอีกทางหนึ่ง 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจับคู่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการ
ค้าข้าวที่มีโรงสี/จุดรับซื้อท่ีมีระยะทางไม่ไกลจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร และให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลและตรวจสอบ
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไป  EU ส าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๒๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี   

เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน” 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑     
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยมีหลักการส าคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนด
โครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และน าไปปฏิบัติจริง เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร
ในช่วงว่างก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียน
ในชุมชน  
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ทีเ่ห็นควรควบคุมการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์สร้างการรบัรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยน าประสบการณก์ารด าเนินโครงการในระดบัพ้ืนที่
ที่ผ่านมาใช้เป็นบทเรียนในการท างาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา   
ที่เป็นต้นแบบ เพ่ือรองรับการพิจารณาจัดท าแผนงานโครงการของแต่ละชุมชนหรือเป็นทางเลือกให้กับชุมชนประกอบการตัดสินใจ 
โดยใช้ประโยชน์ได้จากศูนย์เรยีนรูก้ารเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer และ Young Smart Farmer 
ที่สามารถให้ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาด้านการเกษตร ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย  
                ๓. ส าหรับงบประมาณเพื่อการด าเนินโครงการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๒๒,๘๙๕,๓๖๓,๖๐๐ บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานสนับสนุนชุมชนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย วงเงิน ๒๒,๗๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการของคณะกรรมการระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๑๔๒,๘๖๓,๖๐๐ บาท ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการทุกโครงการ/กิจกรรม  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานให้แก่เกษตรกร ในระยะที่ ๑ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐      
และในระยะที่ ๒ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ สว่นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
                ๔. ให้กระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด าเนินการจ่ายเงินให้แก่
เกษตรกรผ่านบัญชี ธ.ก.ส. โดยไม่หักเงินที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการนี้ไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การช าระหนี้ที่เกษตรกร      
มีอยู่กับ ธ.ก.ส. เป็นต้น 
                ๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ ตามที่กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
             ๑. จัดท าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์มากขึ้นและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีแผนการช่วยเหลือเกษตรกร        
ที่จะสนับสนุนโค-กระบือให้เกษตรกรในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ส.ป.ก. จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามค าสั่งหัวหน้า      
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยเป้าหมายเกษตรกรอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย 
                ๒. การรับบริจาค ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงิน โดยมีผู้บริจาคเงินสมทบทุน
เข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นจ านวน ๑,๓๑๗,๒๑๖ บาท โดยจะน าเงินบริจาคดังกล่าวไปด าเนินการจัดซื้อ
พันธุ์สัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  โครงการปรับพ้ืนที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑      

(ด้านการผลิต)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวสาร
ครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว ด าเนินการ   
โดยกรมปศุสัตว์ (๒) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร และ   
(๓) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ด าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้
ปรับช่ือโครงการให้เหมาะสมและชัดเจน จาก “โครงการปรับพื้นท่ีนาและลดรอบการปลูกข้าว ภายใต้แผนการผลิตและการตลาด
ข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)” เป็น “โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)” ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นและข้อสังเกตของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความคุ้มค่า
ของโครงการ ตลอดจนมิให้เกิดปัญหาต่อการด าเนินงานและภาระงบประมาณในอนาคต การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และให้เกษตรกรเป็นผู้มีส่วนร่วมลงทุนในการด าเนินการเพื่อให้เกิด    
การพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน การเร่งรัดประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและสร้างองค์ความรู้ในเรื่องที่จะปรับเปลี่ยน
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในระดับพื้นที่และเกษตรกรให้ทราบอย่างทั่วถึงและครบถ้วน การก าหนดมาตรการส่งเสริมระยะยาวเพื่อให้เกษตรกร
หันมาท าเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาด าเนินการ 
รวมทั้งพิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งช้ีแจงท าความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของ
โครงการให้เกษตรกรรับทราบ และก ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของ
โครงการด้วย 
                    ๒.๒ ติดตามการด าเนินการเพาะปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ค าแนะน า
เกษตรกรให้ปลูกพืชที่มีตลาดรองรับและมีปัญหาด้านราคาน้อย และพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ      
ด้านราคา เช่น การท าสัญญาซื้อขายผลผลิตกับผู้รับซื้อล่วงหน้า เป็นต้น 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ด าเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร      
เพื่อน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยไม่หักเงินท่ีเกษตรกรพึงได้รับจากโครงการไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การช าระหนี้     
ที่เกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การทบทวนมาตรการก าหนดสัดส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซ้ือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบการทบทวนมาตรการก าหนดสัดส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เรื่อง       
การบริหารจัดการการน าเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) โดยตั้งแต่วันท่ี ๑๙ มกราคม-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ มีการอนุญาต
น าเข้าข้าวสาลี รวม ๕๕ ราย จ านวน ๔๗๖,๔๕๔.๒๒๙ ตัน และปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน ๑,๔๓๙,๗๐๕.๔๑๙ ตัน 
                    ๑.๒ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ปรับอัตราการก าหนดสัดส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ จากเดิม
ก าหนดอัตราส่วน ๑ : ๓ เป็นอัตราส่วน ๑ : ๒ เฉพาะผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่น าเข้าทั้งข้าวสาลีคุณภาพสูง และไม่มีบริษัทในเครือ
รองรับการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์อื่น ๆ และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ปริมาณการใช้และปริมาณการน าเข้าข้าวสาลีของผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง และในการประชุม นบขพ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๙ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการน าเข้าข้าวสาลีแก่กลุ่มผู้ผลิตกุ้ง จ านวน ๖ ราย ตามปริมาณ
ที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเสนอ ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๕๐,๔๒๓ ตัน/ปี 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ก ากับการด าเนินการตามมาตรการก าหนดสัดส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เพื่อพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้ในการก าหนดอัตราอากรข้าวสาลีที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
ภายใต้พันธกรณีกับองค์การการค้าโลก (WTO) และ/หรือพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองดูแลไม่ให้เกิด   
ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและพืชอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง การขอสนับสนนุงบกลางเพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ และอนุมัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา             
ในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ที่ให้ด าเนินโครงการฯ และใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 
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 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อขอ
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องจัดท าแผนการน ายางพาราไปใช้ในการด าเนิน
โครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบระยะเวลาโครงการฯ ท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด     
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณที่เห็นว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานราชการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการ
จัดท าแผนและแนวทางการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ส าหรับมาตรการในระยะต่อไป ควรแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยควรก าหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา
ในพื้นที่บุกรุกกว่า ๓ ล้านไร่ การส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนยางพารา รวมทั้งเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ      
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะ

อ่างทอง) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า 
และหมู่เกาะอ่างทอง) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เขตท้องที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง      



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

                 ๒. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณที่เห็นควรค านึงถึง      
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติแต่ละประเภทท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่บนเกาะต่าง ๆ ให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขา น้ าตก ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และ
ควรพิจารณาความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ในด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งควรมี
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษที่จะเกิดจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างรัดกุม โดยเฉพาะปัญหาน้ าเสียและขยะมูลฝอย 
ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและฟื้นฟูที่มีความชัดเจนทั้งวิธีและการด าเนินการ และเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนของกระทรวง
วัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและชุมชนในพื้นท่ี เพื่อเร่งจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งควรพิจารณาวางกรอบระบบ
ติดตามประเมินผลก่อนการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว (Pre-Evaluation) ที่ช้ีให้เห็นถึงผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของการก าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ตลอดจนจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการส ารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน 
เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจ านงจะใช้ยางพารา     
ในภารกิจของตนเองเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ ส าหรับหน่วยงานใดที่จ าเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ประสาน
กับส านักงบประมาณและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็น
กลไกก ากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู 
(MD2) ที่ก าลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม       
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง 
                     ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อน าปาล์มน้ ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล   
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป 
                    ๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ    



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๓๓ 

ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึนเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้
เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจ าเป็นเหมาะสม กรณีก าหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งด าเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว 
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง 
กลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติ
และภัยธรรมชาติต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่อื่นทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดท าแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุมทั้งในเร่ืองข้อมูลพ้ืนที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพ้ืนที่ในกรณีเกิด
เหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ่ท่ีต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้น าเสนอ
นายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมก าลังจากทุกภาคส่วน    
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นท่ีให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้ าของชุมชน 
                    ๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี    
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวช้ีวัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการก าลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและด าเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    

     เร่ือง  ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๔๓ เพ่ือใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตป่าชายเลน ส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ าคลอง D2 
ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่    
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าชายเลนส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ า คลอง D2 
ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ของกรมชลประทาน จ านวน ๑๖๕ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา (ระยะทาง ๘.๘๔๙ 
กิโลเมตร) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควร
ให้เสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเว้นแล้ว จึงเสนอเรื่อง
ต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าชายเลน โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดเตรียม
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

รวมทั้งให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมชลประทานรายงาน    
การด าเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ า คลอง D2 
(สายใหม่ และท้ายประตูระบายน้ า) โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ทิ้งตะกอน การรบกวนสภาพธรรมชาติ    
การไหลเข้าออกของน้ าทะเลที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
พื้นที่ด าเนินงานและพื้นที่ใกล้เคียงตามมาในภายหลัง แล้วเสนอรายงานการด าเนินงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการดังกล่าว เมื่อกรมชลประทานปฏิบัติต ามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้รับการจัดสรรไว้ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 

      ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้    
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซ่ึงจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น         
ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบต้ังแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไป           
ใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณ     
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน       
ตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทางการใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล   
จากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือให้การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไป    
ในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องส าอาง 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด  
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ     
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ       
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล   
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ     
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้ง          
ศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้           



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๓๕ 

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวมงาน   
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภาครฐั (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) 
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานช่ัวคราว (Part time) 
การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย         
ในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจดัท าเป็นฐานข้อมลูด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน   
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์    
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีราย ละเอียด    
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่     
ที่มีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 
 

      ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

      ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย    

(ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือโครงการ จาก “โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย -จีน 
ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา” เป็น “โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร -
หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)” และให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับ
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕) ในข้อ ๔.๑ เป็น “ให้เสนอผลการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อรับทราบต่อไป” 
                ๒. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ด าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค 
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสมีา) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามเง่ือนไขที่ส าคัญ ดังต่อไปนี ้
                    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าแผน
แม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาขาทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก      
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า คน ฐานความรู้ และเงินทุนแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) ทั้งภายในประเทศและ   
การเช่ือมโยงในระดับภูมิภาคให้ชัดเจน และจัดท าแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย การล าดับความส าคัญของ     
การพัฒนา ภาระด้านการคลัง และกลไกที่จะให้ภาคเอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการให้ชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคม
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติช้ีแจงภาพรวมผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์จากการเชื่อมโยง
การคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคผ่านการด าเนินโครงการนี้และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเสียโอกาสผลประโยชน์      
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หากไม่ด าเนินโครงการฯ รวมถึงการจัดท าข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ทั้งโครงการไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอยู่ภายใต้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity 
Pact) เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
                    ๒.๓ ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบ      
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ
และขยายฐานภาคการค้าและบริการ เพื่อสนับสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของการเช่ือมโยงภูมิภาค และยกระดับรายได้ของประชาชน
ในภาคชนบท เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ ๒ ข้างทาง ตามแนวเส้นทาง
การพัฒนาระบบราง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
เป็นต้น 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ
งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรทั้งระดับวิศวกรและช่างเทคนิค
ส าหรับรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางต่อไป 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการจัดตั้งองค์กรพิเศษที่เป็นอิสระจากการก ากับกิจการของ รฟท. เพื่อก ากับการด าเนินงาน
โครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวและเหมาะสมส าหรับด าเนินกิจการระบบรถไฟความเร็วสูง 
รวมทั้งก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้
โครงการสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การจัดตั้งองค์กรพิเศษดังกล่าวต้องด าเนินการ   
ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                    ๒.๖ ให้กระทรวงคมนาคมหารือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างใกล้ชิด 
เพื่อเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ และการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ในช่วงที่เหลือ (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) เพื่อให้การด าเนินโครงการในช่วงดังกล่าวมีความพร้อมที่จะด าเนินได้โดยเร็ว โดย
ค านึงถึงช่วงเวลาที่สอดรับกับการเปิดให้บริการโครงการรถไฟความเร็วสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
รวมทั้งให้ด าเนินการเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สปป.ลาว เพื่อหารือถึงแนวทางการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งทางรางของทั้ง ๓ ประเทศด้วย 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการด าเนินการ
ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เพื่อเร่งรัดการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ 
                ๔. ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ให้ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ 
โดยเห็นชอบให้ รฟท. กู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) ในกรณีที่ใช้เงินกู้ด าเนินการ 
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                ๕. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตลอดจนการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากรของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมอื่น 
เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขออนุมัติด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด าเนินงานก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กรอบวงเงินรวม ๑๐๑,๑๑๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้ 
รฟม. ด าเนินการประกวดราคางานก่อสร้างงานโยธาได้ แต่จะลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ) แล้ว 
และให้ก าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาที่ผู้รับเหมาต้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยหาก
ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือมาตรการที่เสนอโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีผลท าให้ค่าก่อสร้างโครงการสูงเกินกว่า        
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ก็ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินโครงการเพื่อด าเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ให้ รฟม. ด าเนินการ
ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ส าหรับแนวทางการรับภาระการลงทุนในส่วนของงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวง 
การคลังและส านักงบประมาณ โดยเห็นชอบให้ รฟม. กู้เงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย        
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๕ (๓) 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมก ากับการประกวดราคาให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผลการประกวดราคาสามารถ        
ได้ราคาและงานแต่ละรายการที่ดีที่สุด อันน าไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ก ากับการก าหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใ ช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณอย่างเคร่งครัด 
                ๔. ให้ รฟม. เร่งเจรจาตกลงกับเอกชนผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -เตาปูน เพื่อให้ได้ข้อสรุป  
ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ศูนย์ซ่อมบ ารุงร่วมกันของโครงการทั้ง ๒ ช่วง และระบุรายละเอียดดังกล่าวในรายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน     
ในกิจการของรัฐต่อไป พร้อมทั้งให้เร่งรัดการน าเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ รฟม. สามารถด าเนินการสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนในส่วนงานระบบรถไฟฟ้า   
และการเดินรถได้ในช่วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างงานโยธา ทั้งนี้ ในการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าเส้นทางอื่น ๆ ในระยะต่อไป เห็นควรให้ รฟม. เสนอขออนุมัติรูปแบบการลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าในคราวเดียวกัน
กับการก่อสร้างงานโยธา เพื่อให้ภาครัฐสามารถพิจารณาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการในภาพรวม     
ได้อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                ๕. ให้กระทรวงคมนาคม รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนา
พื้นท่ีโดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะ (Transit Oriented Development : TOD) ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน สอดรับกับแผนงานก่อสร้าง
งานโยธา และเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๖. ให้ รฟม. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนเตรียมมาตรการรองรับ
ปัญหาหรืออุปสรรคจากการจัดสรรที่ดินในกรณทีี่ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ รวมทั้งให้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนท่ีดินต่อไป 
                ๗. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดแนวทางรองรับปัญหาการจราจรติดขัดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าตามแผนในอนาคต 
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ตลอดจนก าหนดมาตรการกวดขันวินัยการจราจรตามแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด      
ในภาพรวม 
                ๘. ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาทบทวนรูปแบบการเข้าร่วมลงทุนในงานระบบรถไฟฟ้าและบริหาร    
จัดการเดินรถไฟฟ้าของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายระบบตั๋วโดยสารร่วมของรัฐบาล และพิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม     
เช่น (๑) การศึกษาและทบทวนความเหมาะสมงานระบบไฟฟ้า รถไฟฟ้า และการให้บริการและบ ารุงรักษา เพื่อให้ สอดคล้องกับ
ประมาณการปริมาณผู้โดยสารตามที่ รฟม. ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว (๒) การให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (๓) การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์ซ่อมบ ารุง สถานี และอาคารจอดแล้วจร         
(๔) เสนอขออนุมัติรูปแบบการลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าในคราวเดียวกันกับการก่อสร้างงานโยธา ส าหรับการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางอื่น ๆ ในระยะต่อไป และ (๕) พิจารณาด าเนินมาตรการที่ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนรูปแบบ       
การเดินทางมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๙. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาแนวทางและรูปแบบ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในภาพรวมที่สามารถลดภาระงบประมาณภาครัฐ ลดผลกระทบ
ต่อระดับหนี้สาธารณะ และสามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว เช่น การสนับสนุนให้นักลงทุนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเข้ามาร่วมลงทุนหรือเป็นผู้ลงทุนด าเนินโครงการแทนภาครัฐ เป็นต้น แล้วให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนา

สนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๗๖๐.๗๗๓๒ ล้านบาท ให้กองทัพเรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ รองรับโครงการส าคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  แนวทางการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ ให้น า Skill Matrix มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
                    ๑.๒ ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเสนอช่ือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การท างานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น 
                    ๑.๓ ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายก าหนด หรือกรณีการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้น     
ถือหุ้นอยู่ 
                    ๑.๔ ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๓๙ 

                    ๑.๕ ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ 
                    ๑.๖ ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ใน
หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อท าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีก
ไม่เกิน ๑ คน 
                    ๑.๗ ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น    
เป็นกรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าท่ีแทนในต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน
พิจารณามอบหมายผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในหน่วยงานในสังกัดที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความต้อ งการ      
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละรัฐวิสาหกิจนั้น โดยท าเป็นค าสั่งมอบอ านาจเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบชัดเจนและต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติหน้าที ่
                    ๑.๘ กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานนั้นแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้น 
                    ๑.๙ ในกรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจ าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุ
หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ า ให้ส่วนราชการนั้นแต่งตั้งข้าราชการคนใหม่ไปแทนเนื่องจากข้าราชการผู้พ้นจากต าแหน่งแล้ว
ไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามนัยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่     
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเพื่อให้การก ากับดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการนั้น เว้นแต่
ข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ าและส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เช่ียวชาญในกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ส่วนราชการนั้นจะพิจารณาให้บุคคลดังกล่าว ยังคงเป็นกรรมการ      
ในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ที่ให้อ านาจในการแต่งตั้ง
หรือถอดถอนประกอบด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗ (เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและ    
การพ้นจากต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและบทก ากับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
                ๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว    
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนต่อไป 
                ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

        ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้     
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง 
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม      
การปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง 
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริม
การใช้สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)      
เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยท่ีมีราคาสูง เช่น เคร่ืองส าอาง 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด   
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ      
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ต ลาดผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ         
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล    
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ     
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้ง           
ศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้          
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวมงาน   
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภาครฐั (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) 
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานช่ัวคราว (Part time) 
การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย         
ในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจดัท าเป็นฐานข้อมลูด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน    
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์   
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง  ๆ 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด     
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่     
ที่มีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๔๑ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
             ๑. ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
                    ๑.๑ การศึกษาความเป็นนิติบุคคลและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน ได้มีการจัดท ายกร่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่ก าหนด รวมทั้งจัดท า (ร่าง) แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย โดยจะจัดส่งให้ด าเนินการในระดับจังหวัด และน าขึ้นสู่เว็บไซต์รับฟัง     
ความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยต่อไป 
                    ๑.๒ ปรับปรุงประกาศแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและ    
การเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ลงนามในประกาศฯ เมื่อวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป 
                    ๑.๓ รวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนรับทราบ
ภาพรวมแผนงาน/โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเห็นชอบองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้เสนอประธานกรรมการฯ ลงนามแต่งตั้งต่อไป 
                ๒. ผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ ได้แก่ (๑) จัดท าระบบทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชน (๒) ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจัดท าแผนพัฒนากิจการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ (๓) สนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (๔) ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ           
(๖) ส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน ผ่าน e-catalogue ภายใต้ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 
                ๓. ปัญหาในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เช่น (๑) วิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพระดับปานกลาง และยังต้อง
ปรับปรุง ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
หรือกองทุนต่าง ๆ ซึ่งมีเง่ือนไขเฉพาะ (๒) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนยังไม่สามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการส่งเสริมได้ตามบทบาทภารกิจ และ (๓) โครงสร้างองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารงานในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
และท าหน้าที่ส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานท่ีเป็นทางการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้     
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง 
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม      
การปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง 
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริม
การใช้สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)      
เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยท่ีมีราคาสูง เช่น เคร่ืองส าอาง 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด   
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ     
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ        
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล    
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ     
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้ง          
ศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้           
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวมงาน   
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภาครฐั (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) 
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานช่ัวคราว (Part time) 
การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย         
ในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจดัท าเป็นฐานข้อมลูด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน    
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์   
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง  ๆ 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด     
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่     
ที่มีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๔๓ 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

[การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment Master Plan)] 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินรางวัลจากโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National        
e-Payment Master Plan)] ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรประชาสัมพันธ์การด าเนินตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจประโยชน์ท่ีจะได้รับในโอกาสแรก ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงช่ือและรายละเอียดของโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการเงิน    
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้รองรับซอฟต์แวร์ SAP ECC ๖.๐ เป็นโครงการจัดท าระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) วงเงิน ๘๒๓.๐๐ ล้านบาท ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยให้
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังด าเนินการให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ (๑) พิจารณาออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ โดยจ าเป็นต้องมี  Code Based 
Management ของกระทรวงการคลัง (๒) จัดท าขั้นตอนการออกแบบระบบโดยแบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ เช่น การสร้าง
แนวความคิดหลัก (Conceptual Design) การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และการออกแบบการจัดท าระบบ 
(Implementation Design) เป็นต้น และ (๓) ภายหลังการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรมีการจัดท าระบบดังกล่าวให้เป็น      
Open Source Software เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ได้มีโอกาสพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 
                    ๑.๒ มอบหมายให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการอีกครั้ง            
ในขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy 
Loan : เงินกู้ DPL) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีโครงการต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย     
และระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการเพื่อพัฒนาและดูแล บ ารุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ โดย 
                    ๒.๑ ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ GFMIS ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเจ้าของระบบแล้ว         
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกว่าระบบ New GFMIS Thai จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจนสามารถรองรับ     
การท างานทดแทนระบบ GFMIS เดิมได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการขาดเสถียรภาพของระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญหาย
ของข้อมูล หรือเกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศในภาพรวม 
                    ๒.๒ เร่งรัดพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลบ ารุงรักษาระบบ New GFMIS Thai ให้มีความสามารถ
ในการดูแล บ ารุงรักษาระบบให้มีเสถียรภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ     
ในรูปแบบใหม่ ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

                    ๒.๓ ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของทุกหน่วยงานที่ใช้งานระบบ  GFMIS ให้ทั่วถึงเพื่อให้ผู้ใช้งาน     
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานด้วยระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังจัดให้มี    
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานระบบดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้งานไปปรับปรุงระบบ New GFMIS Thai ใหส้ามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังก ากับติดตามการด าเนินงานของโครงการเงินกู้  DPL ในส่วนที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ      
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 
                    ๓.๑ เร่งรัดให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการซึ่งได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๑๑ โครงการ ด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ วงเงิน ๘๘๑.๘๑ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 
                    ๓.๒ พิจารณาถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ DPL 
ที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินโครงการ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อพิจารณาเร่งรัดหรือยุติการด าเนินโครงการ แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบภายใน ๒ เดือน 
 

หนี้สาธารณะ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้

สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
มีจ านวน ๖,๑๖๖,๕๔๙.๓๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จ านวน ๔,๗๒๘,๖๕๕.๖๐ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙๖๒,๘๘๕.๓๒ ล้านบาท        
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ จ านวน ๔๕๕,๕๘๐.๑๘ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
จ านวน ๑๙,๔๒๘.๒๒ ล้านบาท 
                ๒. ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายและ
ก ากับการบริหารหนี้สาธารณะได้จัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้มีการปรับปรุงแผนฯ แล้ว 
๑ ครั้ง มีวงเงินรวมในแผนฯ ๑,๗๔๙,๕๘๔.๒๒ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ       
ได้ด าเนินการกู้เงินและบริหารหนี้เป็นวงเงินท้ังสิ้น ๗๔๕,๕๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๑ ของแผนฯ 
                ๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ของรัฐวิสาหกิจ จากการติดตามผลการด าเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจพบว่า มีโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ีมีผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน 
 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง      สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for Management Development : IMD) ปี ๒๕๖๐ ซึ่ง IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของเขตเศรษฐกิจทั่วโลก จ านวน ๖๓ ประเทศ โดยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ๕ อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ 
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียน IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ๕ อันดับแรก 
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ท้ังนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นสะท้อนถึง
การปรับตัวดีขึ้นของสภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาค เสถียรภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และความเช่ือมั่นของนักธุรกิจ      



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๔๕ 

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ รวมทั้งกฎระเบียบ/กฎหมายทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการท าธุรกิจของภาคเอกชนมากขึ้น 
อย่างไรก็ดี ยังคงมีตัวช้ีวัดย่อยบางประการที่มีอันดับลดลง เช่น ตัวช้ีวัดการลงทุนจากต่างประเทศ และกลุ่มตัวช้ีวัดด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 

มาตรการทางเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  ภาพรวมมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐและข้อเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป      

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาพรวมมาตรการทางเศรษฐกิจของภาครัฐและข้อเสนอมาตรการทางเศรษฐกิจ       
ในระยะต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอในการจัดท ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความชัดเจน
ใน ๓ กลุ่มเป้าหมายส าคัญดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอในการจัดท ามาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป 
                ๑. กลุ่มเกษตรกร นอกจากประเด็นการเพิ่มส่วนแบ่งผลประโยชน์แก่เกษตรกรแล้ว ควรพิจารณาก าหนดให้มี
มาตรการที่เกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วย 
                ๒. กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการสนับสนุน SMEs 
เช่น มาตรการสินเช่ือแบบผ่อนปรนพิเศษเพื่อให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้โดยไม่ติดเง่ือนไข การช่วยเหลือ SMEs เพื่อรับมือ
กับความผันผวนของค่าเงินบาท โดยการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการประกันความเสี่ยง (Spread) เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ SMEs ในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ การเช่ือมโยงการประกอบธุรกิจของ SMEs กับกลไกประชารัฐ รวมทั้งเร่งรัด
เตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... ท่ีจะมีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญ    
ที่สนบัสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ลดการผูกขาด และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับ SMEs 
                ๓. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ควรเพิ่มมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มสภาพคล่องในระดับฐานราก เช่น การจัด
กิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีรายได้น้อยมีพื้นท่ีในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชน 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาพรวมการส่งออก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
หรือคิดเป็นมูลค่า ๑๙,๙๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตัวดีขึ้นในทุกตลาดส าคัญ 
และขยายตัวในระดับสูงในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เติบโตต่อเนื่องทั้งในด้านราคาและ
ปริมาณ 
                ๒. มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า ๖๘๐,๑๒๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
๑๑.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า ๖๕๕,๙๘๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๖.๑ ส่งผลให้
การค้าเกินดุล ๒๔,๑๔๐ ล้านบาท ส าหรับมูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ การส่งออกมีมูลค่า 
๑๙,๙๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๒ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 
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 น้ าตาลทราย ไก่สด



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

 
 
 
 
  
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

แช่แข็งและแปรรูป และข้าว ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑๒.๘ (YoY) โดยสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ 
ผลติภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
                ๔. การส่งออกไปตลาดส าคัญ ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนที่ขยายตัวคิดเป็นมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของ
ตลาดทั้งหมด 
                ๕. การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๑๑๒,๓๓๙ ล้านบาท ขยายตัว      
ที่ร้อยละ ๑๓.๒ (YoY) เป็นผลจากการขยายตัวของการค้าชายแดนเป็นหลัก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
ในด้านการใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มูลค่าการส่งออก และการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าของรัฐบาลขยายตัวเร่งขึ้น 
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนยังคงปรับตัว
ลดลงในช่วงที่การส่งออกยังอยู่ในระยะแรกของการฟื้นตัวและก าลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ในระดับสูง แต่องค์ประกอบของดัชนี    
ในด้านปริมาณน าเข้าสินค้าทุนและพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาล
ปรับตัวลดลง ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีรายได้เกษตรกร และรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวต่อเนื่อง 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตร 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอย่างต่อเนื่อง 
                ๒. เศรษฐกิจโลกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนเมษายน ๒๕๖๐ น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
กลุ่มประเทศยูโรโซน และญี่ปุ่นท่ีปรับตัวดีขี้นตามการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก เช่นเดียวกับเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่เศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างช้า ๆ ตามการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ยัง
ชะลอตัวต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น ด้วยอัตราการว่างงานที่ต่ าสุดในรอบ ๑๖ ปี ส่งผลให้ธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ช่วงร้อยละ ๑.๐๐-๑.๒๕ ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นยังคงนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายไว้ท่ีระดับเดิม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 

๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑.๔ เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ขยายตัว อาทิ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่น) ผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์ การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมรถยนต์ 
                ๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ คาดว่าขยายตัวร้อยละ ๐.๖ (YoY) โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ขยายตัว อาทิ 
ผลิตภัณฑ์ยาง ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐) 
โดยสินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ น้ าหอมและเครื่องส าอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สูท เสื้อ 
กระโปรง กางเกง ส าหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท สุราต่างประเทศ รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ แว่นตา ปากกา
และอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับท่ีท าด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอท าด้วยขนสัตว์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และ



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๔๗ 

เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายในที่ท าด้วยคริสตัล มีมูลค่าน าเข้า ๙๐๖.๑๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑.๗๓ ของมูลค่าน าเข้ารวม ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๑๓๔.๔๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๒.๙๒ โดย
สินค้าท่ีมีมูลค่าน าเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้ าหอมและเครื่องส าอาง ผลไม้ และกระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สินค้าที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นสูงสุด ๕ กลุ่มสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ ปากกาและอุปกรณ์ ดอกไม้ กล้องถ่ายรูปและ
อุปกรณ์ ไวน์ และกระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สินค้าที่มีการหดตัวสูงสุด คือ นาฬิกาและอุปกรณ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๗ 

การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาส 

ในประชาคมอาเซียน 



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

 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการส ารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน 
เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจ านงจะใช้ยางพารา     
ในภารกิจของตนเองเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ ส าหรับหน่วยงานใดที่จ าเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ประสาน
กับส านักงบประมาณและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แลว้เสรจ็โดยเรว็ด้วย เพื่อเป็นกลไก
ก ากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู 
(MD2) ที่ก าลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม       
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง 
                     ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อน าปาล์มน้ ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล   
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป 
                    ๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) 
ให้ได้รับความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อน    
ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึนเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้
เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ความจ าเป็นเหมาะสม กรณีก าหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ  ก็ให้เร่งด าเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว 
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จ านวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยดังกล่าว ท้ังนี้ การจัดท าแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม    



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

 
 

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมก าลังจากทุกภาคส่วน    
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นท่ีให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้ าของชุมชน 
                    ๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี    
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวช้ีวัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการก าลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและด าเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  (ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงาน 

CLMVT คร้ังท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านแรงงาน CLMVT ครั้งที่ ๒ มีสาระส าคัญครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) เพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงาน (๒) ส่งเสริมการข้ามแดนและการจ้างงานโดยถูกกฎหมาย          
ผ่านข้อตกลงทวิภาคี (๓) แก้ไขสาเหตุของปัญหาของการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไม่ปกติและแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น
ระบบ (๔) สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนท่ัวไป คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่วยงานจัดส่งแรงงานเอกชน รวมถึงหน่วยงาน
ผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องในประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย (๕) พัฒนาหลักสูตรส าหรับการอบรมก่อนการเดินทาง 
เพื่อให้ความรู้และเตรียมความรู้พื้นฐาน และ (๖) ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างปลอดภัยจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทาง ซึ่งการประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ ๒ จะจัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ให้การรับรองปฏิญญาร่วมฯ 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข (ร่าง) ปฏิญญาร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
 



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

 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

       เร่ือง ขออนุมัติเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ (Terms of Reference : TOR) ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะท างานร่วมในการด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาซานย่าในการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ และสร้างกลไกการหารือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริมการค้า การลงทุนและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมความร่วมมือโดยครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ  อาทิ การลงทุน ความเช่ือมโยง 
(กายภาพและกฎระเบียบ) โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุทยานอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือทางการเงิน และด้านอื่น ๆ ท่ีประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน โดยร่างเอกสารดังกล่าวจะมีการลงนาม   
ในการประชุมคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ ที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างขอบเขต
อ านาจหน้าที่ฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตอ านาจหน้าท่ีฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง      
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วน
ของการด าเนินงานต่อไป เห็นควรมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างด าเนินการต่อยอดและบูรณาการ
กับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ซึ่งจีน   
เป็นสมาชิกที่มีบทบาทส าคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ควรร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในฐานะหน่วยประสานงานหลักระดับประเทศแผนงาน GMS เพื่อมุ่งให้การด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ
แม่น้ าโขง-ล้านช้าง สามารถบูรณาการร่วมกับแผนงาน GMS ได้อย่างมีเอกภาพและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 

          ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้มีคุณภาพ



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

 
 

 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

ตามมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม ๔.๐ และภาคบริการ โดยด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ (๒) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา (๕) การสอน การแนะน าทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้าง
การเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
                ๒. ส าหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ  
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีการบูรณาการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น ควรเพิ่ม
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ อาทิ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เศรษฐกิจฐานคุณค่า นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อเน้นย้ าเป้าหมายของการพัฒนา
ก าลังคน ควรเน้นการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและธุรกิจ ควรเพิ่มด้านอุดมศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพ   
ที่มีนัยส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ วิศวกร นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ นักวิเคราะห์ นักบัญชี นักบริหาร 
ควรให้น้ าหนักเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยยังขาดแคลนเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคล ากร ควรสร้างเครือข่าย
บุคลากรผู้เช่ียวชาญระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ และเช่ือมโยงกับสถานศึกษา ควรมีกลไกสนับสนุนและพัฒนาก าลังคนที่สามารถ    
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และควรให้ความส าคัญกับลักษณะของบุคลากรในอนาคต นอกจากนี้ ควรเพิ่มความชัดเจนในการส่งเสริม
พัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนและรองรับการท่องเที่ยวสุขภาพ ควรจัดท ามาตรฐานของหลักสูตรส าหรับอุตสาหกรรม New S curve    
ให้ครอบคลุม มีระบบทดสอบและรับรองมาตรฐาน และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดให้มีห้องทดลองกลาง (Central lab) ที่เน้น
เฉพาะอุตสาหกรรม New S curve ควรเพิ่มเติมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
พัฒนาก าลังคนฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะความเช่ือมโยงกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงกลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ และควรมีการติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนฯ เป็นระยะ ๆ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๔. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก           
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับ
การเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้     
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง 
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม      
การปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง 
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้



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

 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ  ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องส าอาง 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด   
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป น้ัน ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ     
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ         
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล   
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ  จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดต้ังศูนย์เพ่ือวิจัย
และพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ือประโยชน์     
ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี        
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวมงาน   
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) 
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การจ้างพนักงานช่ัวคราว (Part time) 
การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย         
ในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน    
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในด้านต่ าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์   
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด     
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่     
ที่มีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๖๘ รายการ โดยเป็นรายการที่ประกาศ
เพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน จ านวน ๑๒ รายการ และได้รวบรวมบัญชีนวัตกรรมไทยที่ประกาศไปแล้ว จ านวน ๕๖ รายการ 
ซึ่งส านักงบประมาณได้ด าเนินการส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว 
ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม     
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงานตามนัยข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณติดตามและตรวจสอบการด าเนินการเรื่องนี้           
ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวด้วย 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี ้
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้     
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง 
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม      
การปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง 
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องส าอาง 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) 
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์



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

 
 
  
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงาน
นวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มี
ปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล    
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ    
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้ง          
ศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้           
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวมงาน   
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภาครฐั (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) 
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานช่ัวคราว (Part time) 
การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย         
ในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจดัท าเป็นฐานข้อมลูด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน    
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์   
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่า ง ๆ 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด     
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่     
ที่มีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 



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

 
 

 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้     
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง 
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม      
การปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง 
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องส าอาง 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) 
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงาน
นวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มี
ปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล   
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ     
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้ง          
ศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้          
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวมงาน   
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภาครฐั (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) 
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานช่ัวคราว (Part time) 
การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย         
ในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจดัท าเป็นฐานข้อมลูด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
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               (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

 
 
  
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน    
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์   
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง  ๆ 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด     
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่     
ที่มีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 
 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ส ารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและมีการน ายางพารา        
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การก าหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพ้ืนท่ีระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีไดม้ีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดด าเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง   
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อยา่งเหมาะสมด้วย 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)      
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพ่ือก าหนดมาตรการ    
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่ง
ด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการ     
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ     
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้น าระบบ
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                               (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้ก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถแสดงผลการด าเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
แต่งตั้งคณะท างานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องน าส าเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้น าเสนอแนวทางการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ า ท าทางระบายน้ า 
หรือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว   
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ      
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เช่ือมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบ       
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมทั้งให้น าข้อมูลการออกใบอนุญาตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม            
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย และให้รายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารจัดท า Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง 
ศึกษาธิการได้จัดท า Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในช่ือ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยมีวัตถุประสงค์   
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
  

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ 
ดงันี ้
                ๑. รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินงาน จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การจัดท ายุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (๒) การด าเนินโครงการระบบดาวเทียมเพื่อการส ารวจ (THEOS-2) และ (๓) การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพื่อความมั่นคง 



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

 
 
  
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

                ๒. พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ตามผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียม และการให้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศ โดย 
                    ๒.๑ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาและทบทวนการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรักษาสิทธิ   
ในการใช้คลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจรของประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่ งชาติ      
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
                    ๒.๒ ก าหนดแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ กรณีดาวเทียมไทยคม ๗ และไทยคม ๘ 
รับทราบการเร่งรัดคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของสัญญาให้ครบถ้วน โดยด าเนินการให้เกิดความเป็นธรรมและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาและทบทวนการก าหนดเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
แล้วน าเสนอคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 

 



 

 

นโยบายท่ี 

๙ 

การรกัษาความมัน่คง 

ของฐานทรพัยากร และการสรา้ง 

สมดลุระหว่างการอนุรกัษ ์

กบัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

 ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพื่อส่งเสริม   
ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (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) มีสาระส าคัญ
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียในสาขาต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ า การปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ การรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ า  การปกป้อง การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่   
และประชากรสัตว์และพืชสายพันธ์ุที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุ เป็นต้น  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ         
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ     
ส านักงบประมาณเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันของช่ือข้อบทกับเนื้อความของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในข้อบทที่ ๔ ถึงข้อบท      
ที่ ๑๐ เห็นควรตรวจสอบความถูกต้องของร่างบันทึกความเข้าใจฯ อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการส ารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน 
เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจ านงจะใช้ยางพารา    
ในภารกิจของตนเองเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ ส าหรับหน่วยงานใดที่จ าเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ประสาน
กับส านักงบประมาณและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็น
กลไกก ากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู 
(MD2) ที่ก าลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม        
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง 
                     ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อน าปาล์มน้ ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล  
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป 
                    ๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ    
ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึนเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้
เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจ าเป็นเหมาะสม กรณีก าหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งด าเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว 
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จ านวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยดังกล่าว ท้ังนี้ การจัดท าแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม    
ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเพาะปลูก



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพ้ืนที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมก าลังจากทุกภาคส่วน    
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพ่ิม
มากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้ าของชุมชน 
                    ๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี    
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวช้ีวัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการก าลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและด าเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    

    เร่ือง  (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์แห่งมติคณะรัฐมนตรี ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ให้สมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเขาราษฎรเดิม 
และส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วยแผนเฉพาะด้าน ๖ แผน ได้แก่ (๑) แผนการบริหารและ
จัดการพื้นท่ีภูทับเบิก (๒) แผนการบริหารจัดการพื้นที่ผ่อนปรน (๓) แผนการจัดการพื้นท่ีอยู่อาศัย (๔) แผนการจัดการพื้นท่ีท ากิน 
(๕) แผนการจัดการพื้นที่ป่าไม้ และ (๖) แผนการจัดการพื้นทีส่่วนกลาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมหลักการส าคัญให้ชัดเจน โดยใช้หลักการและแนวทางของ
โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน โดยก าหนดให้กรรมสิทธิ์ในพื้นที่เป็นของรัฐ โดยรัฐอนุญาตให้หน่วยงานเจ้าภาพน าไปจัดสรรให้
ราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดั้งเดิม ครอบครัวและทายาท ได้สิทธิในการใช้ประโยชน์ท ากินเท่านั้น โดยอาจ
เป็นอาชีพในภาคเกษตรหรือภาคท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า ศักยภาพของพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ห้ามมิให้ซื้อ-ขาย ถ่ายโอนสิทธิการใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่น หากมีการละเมิด จะท าให้สูญเสียสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว 
และพิจารณามอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือจังหวัด เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการด าเนินการ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องตามขั้นตอนจากกรมป่าไม้ โดยให้ขออนุญาตเฉพาะพื้นที่จ าเป็น ได้แก่ พ้ืนที่ท ากิน พ้ืนที่
อยู่อาศัย พ้ืนที่ผ่อนปรน (เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนท่ี) และพื้นท่ีสาธารณประโยชน์เท่าที่จ าเป็น 
ซึ่งจะต้องมีแปลงขอบเขตที่ดินแต่ละประเภทที่ชัดเจน และมีข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ที่ผ่านการคัดกรองแล้วอย่างครบถ้วนและชัดเจน 
ส าหรับพื้นที่อื่น ๆ อาทิ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าชุมชน เห็นควรส่งคืนพื้นท่ีให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงดูแลพื้นที่
ต่อไป ทั้งนี้ กรณีนี้จะต้องไม่ใช่บรรทัดฐานในการบริหารจัดการการบุกรุกพื้นที่รัฐในพื้นที่อื่น เนื่องจากมีความเป็นมาที่แตกต่าง     
เป็นการเฉพาะ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาด าเนินการ     
ในโอกาสแรกก่อน ส าหรับในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง     
กับกรอบระยะเวลา (ร่าง) แผนแม่บทดังกล่าวที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป     
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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               (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ส ารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและมีการน ายางพารา        
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การก าหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพ้ืนท่ีระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีไดม้ีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดด าเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง   
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อยา่งเหมาะสมด้วย 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ท้ังนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรปูธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการ     
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ     
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้ก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถแสดงผลการด าเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
แต่งตั้งคณะท างานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องน าส าเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้น าเสนอแนวทางการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพ้ืนที่กักเก็บน้ า 
ท าทางระบายน้ า หรือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือ       
ในการด าเนินการดังกล่าวกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพ่ือให้เร่ิม



                     สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
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ด าเนินการได้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือ
กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวในรูปแบบของโครงการ    
จิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เช่ือมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบ       
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมทั้งให้น าข้อมูลการออกใบอนุญาตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม            
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย และให้รายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารจัดท า Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง 
ศึกษาธิการได้จัดท า Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในช่ือ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยมีวัตถุประสงค์   
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมระหว่างกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

          ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
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 ส าระส าคั ญ    
เป็นการก าหนดขอบเขตของความร่วมมือ เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การป้องกันและควบคุม
มลพิษ และการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น ส าหรับรูปแบบความร่วมมือ เช่น 
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ นั กวิชาการ การจัดสัมมนา      
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับแก้ถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ค าว่า “Parties”     
เป็น “Participants” และค าว่า “Article” เป็น “Paragraph” ในทุกแห่งที่ปรากฏ ซึ่งหากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเห็นว่ายอมรับได้ กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่มีข้อขัดข้อง และเนื่องจากขอบเขตความร่วมมืออาจเกี่ยวข้องกับ      
หลายภาคส่วนควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการจัดท าบันทึกความเข้ าใจฯ ฉบับนี้ เพื่อให้    
การด าเนินการต่อไปได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๐ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครฐั 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ส ารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและมีการน ายางพารา        
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การก าหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพ้ืนท่ีระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีไดม้ีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดด าเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง   
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างเหมาะสมด้วย 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ท้ังนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรปูธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการ     
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ     
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้ก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถแสดงผลการด าเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
แต่งตั้งคณะท างานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยให้มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องน าส าเนา
เอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้น าเสนอแนวทางการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ า ท าทางระบายน้ า 
หรือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว   
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ      
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เช่ือมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบ       
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมทั้งให้น าข้อมูลการออกใบอนุญาตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม            
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย และให้รายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารจัดท า Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง 
ศึกษาธิการได้จัดท า Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับพ้ืนฐานส าหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อย
แล้วในชื่อ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดติดต้ัง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง     
ในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการใช้บังคับกฎหมาย โดยตามข้อ ๒ ของค าสั่งดังกล่าวได้ก าหนดให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่งด าเนินการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชก าหนดดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และต่อมากระทรวงแรงงานได้ออก
ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตท างานและการอนุญาตให้ท างานตามพระราชก าหนด 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าวก าหนด   
ให้จัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว” เพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับแจ้งการท างานตามประกาศนี้ โดยให้กระทรวงแรงงาน
เป็นหน่วยงานหลัก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงแรงงาน นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ โดย 
                    ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างยื่นขอจ้างคนต่างด้าวได้ตามก าหนดเวลาในประกาศ
กระทรวงแรงงานดังกล่าว 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้นายจ้างหรือคนต่างด้าว  
ที่ด าเนินการตามเง่ือนไขของประกาศกระทรวงแรงงานได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มากที่สุด ท้ังนี้ ให้พิจารณา   



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้วย เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยในระยะแรกให้เริ่ม
ด าเนินการในพื้นที่ซึ่งชาวสวนยางได้บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท าการเพาะปลูก พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนยาง      
กลุ่มดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา    
ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการท าเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การเลือกเพาะปลูกพืช         
ที่ผลผลิตมีราคาสูงและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าว      
ให้ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างกรีดยางด้วย 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดด าเนินการก ากับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการ       
หรือสถานบริการที่มีการขายสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณรอบสถานศึกษา ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยเฉพาะการก าหนดเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ (Zoning) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบสถานบริการ เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประกอบกิจการให้เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการส ารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน 
เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจ านงจะใช้ยางพารา     
ในภารกิจของตนเองเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ ส าหรับหน่วยงานใดที่จ าเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ประสาน
กับส านักงบประมาณและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็น
กลไกก ากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู 
(MD2) ที่ก าลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม       
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง 
                     ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อน าปาล์มน้ ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล   
ให้มากยิ่งขึ้น นัน้ ให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป 
                    ๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ    
ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นเพ่ือลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า -ออกประเทศ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

โดยให้เร่งด าเนินการเร่ืองดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสม กรณีก าหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหาก
สามารถยกเลิกการใช้เอกสารดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งด าเนินการด้วย 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และลดภาระแก่ผู้เดินทาง 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จ านวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยดังกล่าว ท้ังนี้ การจัดท าแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม   
ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมก าลังจากทุกภาคส่วน    
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นท่ีให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้ าของชุมชน 
                    ๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี    
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวช้ีวัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการก าลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและด าเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้พิจารณา
ปรับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้     
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง 
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม      
การปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง 
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แกผู่้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องส าอาง 
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด   
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ      
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้ บริโภค 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ        
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล    
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ     
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้ง          
ศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้          
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวมงาน   
เชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปภาครฐั (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน (Administrative) 
เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
และให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพ่ิม    
เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานชั่วคราว 
(Part time) การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระ
ผูกพันค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัล    
จากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลด้วย 
และต่อมาได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุน        
ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และ
อาชีพปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ 
รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับต ารวจตามมาตรา ๒๕๘ (ง) (๔) และมาตรา ๒๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปต ารวจ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ตามมาตรา ๒๖๐ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ านวน ๓๖ คน และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) มีหน้าที่และอ านาจ รวมจ านวน ๕ ข้อ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามร่างประกาศที่เสนอ โดยให้แก้ไขรายช่ือของกรรมการฝ่ายต ารวจ ล าดับที่ ๒๐ จาก     
“พันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์” เป็น “พันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์” และกรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๒๔ จาก 
“นายภาณุ อุทัยรัตน์” เป็น “นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน จ านวน ๔ เรื่อง ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีองค์การมหาชน 
                    ๑.๒ หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อ านวยการ
องค์การมหาชน 
                    ๑.๓ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน 
                    ๑.๔ ให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่ ๑ พัฒนาและด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐเฉพาะด้าน (อัตราเงินเดือนของผู้อ านวยการ อยู่ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๗ กันยายน ๒๕๔๗ 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรก าหนดแนวทางและรายละเอียดของแต่ละ
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมนิผลการปฏบิัติงานตามหลกัสมรรถนะ
แบบเข้มข้นไว้ในหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การมหาชนเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประ มาณ     

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ขององค์การมหาชน รวม ๓๑ แห่ง พบว่า ไม่มีองค์การ
มหาชนใดที่มีคะแนนรวมต่ ากว่าเป้าหมาย โดยองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวน ๒ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๔๕ ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้คะแนน ๓.๗๐๘๙ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้คะแนน ๓.๙๔๘๒ ส่วน
องค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมาย มีจ านวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๘ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์     
ได้คะแนน ๔.๓๑๔๖ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้คะแนน ๔.๑๑๗๑ เป็นต้น และองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงานดีกว่า
เป้าหมายมาก มีจ านวน ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๗ เช่น ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้คะแนน ๔.๙๔๒๐ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ได้คะแนน ๔.๘๓๒๙ เป็นต้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ที่แต่งตั้งโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นกลไกการอ านวยความยุติธรรมและประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด ประกอบด้วย อัยการจังหวัด 
เป็นที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการในระดับจังหวัด จ านวน ๑๒ คน มียุติธรรมจังหวัด เป็น
กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดที่ยุติธรรมจังหวัดมอบหมาย จ านวน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
มีอ านาจหน้าที่ เช่น เสนอแผนการด าเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ก าหนด
แนวทางในการเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม ก าหนดแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรม การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และการกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ในจังหวัด รวมถึงการแจ้งเบาะแส



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

ข้อมูลการกระท าผิดกฎหมาย เป็นต้น และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และส านักงบประมาณด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้ กพยจ. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นว่า หากการแต่งตั้ง 
กพยจ. ดังกล่าวเป็นผลให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีภาระงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น หรือมีความจ าเป็น       
ที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุผลส าเร็จตามเป้ าหมายที่ก าหนด ก็เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ    
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับ       
แผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี ส าหรับงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน             
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐     
เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๑) และ (ฉบับท่ี ๒) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งเป็นการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ ๕ ล้านบาท) การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด การด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพบว่า ทุกโครงการมีการด าเนินงานในภาพรวมบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
                    ๑.๒ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เป็นการเสนอการแก้ไข
ประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ การด าเนินโครงการในความรับผิดชอบของจังหวัด การด าเนินโครงการในพื้นที่ การขอใช้พื้นที่
สาธารณะ การด าเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการ การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละงานให้ครบถ้วน โครงการตาม
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
                ๒. มอบหมายส่วนราชการที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. พร้อมทั้ง
รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อเสนอการปฏิรูปกิจการต ารวจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบข้อเสนอการปฏิรูปกิจการต ารวจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) 
ตามมติ กพยช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสอบสวน 
งานนิติวิทยาศาสตร์ อ านาจหน้าที่และภารกิจของต ารวจ ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบค่าตอบแทน ตามที่ประธาน 
กพยช. เสนอ 
                ๒. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งข้อเสนอการปฏิรูปกิจการต ารวจดังกล่าวและความเห็นของส่วนราชการ        
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีต่อไป โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเห็น ดังนี้ 
                    ๒.๑ การพัฒนาระบบค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ส าหรับข้อเสนอ
ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการภารกิจและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ข้าราชการต ารวจ
ที่ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน
ของต ารวจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควรพิจารณาให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและความเห็นของกระทรวงการคลัง 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

                    ๒.๒ ควรเน้นให้สถานีต ารวจเป็นศูนย์กลางในการบริการประชาชน และให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของต ารวจ รวมทั้งลดภาระงานที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของต ารวจโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและระบบค่าตอบแทนได้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลและระบบคุณธรรม     
ในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความเช่ือถือไว้วางใจต่อสาธารณชนมากขึ้น 
                    ๒.๓ ควรปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม และควรโอนภารกิจที่ไม่ใช่
ภารกิจหลักให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรเงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  (เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการ

ธุรการของส านักงานอัยการสูงสุด)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการให้ส านักงานอัยการสูงสุดด าเนินการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการธุรการอัตราใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการธุรการอัตราใหม่ที่เหมาะสมและมีความพร้อม
ตามที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งไว้แล้ว จ านวน ๗๐๕ อัตรา ในวงเงิน ๑๙,๔๓๕,๐๐๐ บาท แต่โดยที่
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รองรับไว้ และไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาด าเนินการได้ จึงเห็นสมควรให้ส านักงานอัยการสูงสุดใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมั ติให้ขยายเวลา     
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้ 
                    ๑.๑ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จากท่ีประกาศขึ้นบัญชีไว้ จ านวน ๒๕๔ อัตรา ซึ่งบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จ านวน 
๔๙ อัตรา เห็นควรด าเนินการในอัตราที่ยังมิได้บรรจุและแต่งตั้ง จ านวน ๒๐๕ อัตรา อัตราเงินเดือนคนละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
จ านวน ๒ เดือน (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐) วงเงิน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
                          ส าหรับอัตราที่ยังคงขาดอยู่อีก ๙๕ อัตรา น้ัน ให้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     
เป็นต้นไป โดยให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 
                    ๑.๒ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เห็นควรด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน ๕๐๐ อัตรา อัตรา
เงินเดือนคนละ ๑๑,๕๐๐ บาทต่อเดือน และอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวคนละ ๑,๗๘๕ บาทต่อเดือน จ านวน ๒ เดือน 
(สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐) วงเงิน ๑๓,๒๘๕,๐๐๐ บาท 
                       ทั้งนี้ เนื่องจากการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการธุรการอัตราใหม่ จ านวน ๗๐๕ อัตราดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระ
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปีงบประมาณต่อไป ส านักงานอัยการสูงสุดจ าเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ เพื่อรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและปรับลดค่าใช้จ่ายในรายการค่าจ้างเหมาบริการตามอัตราและต าแหน่งที่ได้บรรจุและแต่งตั้งไปแล้วลงด้วย    
ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างเหมาบริการต าแหน่งนิติกร มีจ านวน ๑,๐๐๕ อัตรา และต าแหน่งบริหารทั่วไป มีจ านวน ๕๒๐ อัตรา 
                ๒. ให้ส านักงานอัยการสูงสุดรับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มอัตราก าลัง    
เฉพาะในภารกิจใหม่ ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเท่านั้น ส าหรับอัตราข้าราชการธุรการ 
โดยเฉพาะต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ควรพิจารณาใช้การจ้างงานรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการประจ าให้มากที่สุด และควรพิจารณา
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ทั้งนี้ การบรรจุข้าราชการธุรการควรพิจารณาเฉพาะต าแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะ
เฉพาะทางหรือต าแหน่งที่ต้องสั่งสมประสบการณ์เท่านั้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันงบประมาณในระยะยาว 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 
 
 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ส ารวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราส าหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการโดยด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและมีการน ายางพารา        
ไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจภาคเอกชนในการสนับสนุนการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด เช่น การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะตอบแทนให้แก่ภาคเอกชน การก าหนดส่วนแบ่งรายได้ที่ได้
จากผลผลิตในพ้ืนท่ีระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีไดม้ีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดด าเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ในปัจจุบันให้มีการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่อไป นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมทั้ง   
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
อย่างเหมาะสมด้วย 
                    ๑.๔ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งระบบ โดยให้เร่งด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือน ท้ังนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลเป็นรปูธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก ากับติดตามการด าเนินการของส่วนราชการ     
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ   
ในส่วนงานบริการประชาชนทั้งในด้านการลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งให้น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการด าเนินการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
แต่งต้ังคณะท างานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าหน้าท่ีเร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดภาระของประชาชนในการที่
ต้องน าส าเนาเอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้รองรับ
การติดต่อราชการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้น าเสนอแนวทางการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน     
๓ เดือน 
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                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ า ท าทางระบายน้ า 
หรือพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับใช้ประโยชนร่วมกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ประสานความร่วมมือในการด าเนินการดังกล่าว   
กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้เตรียมการเพื่อให้เริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในรูปแบบของโครงการจิตอาสาในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ      
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แล้วให้เสนอแผนดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี
โดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนในแต่ละประเภทกิจการให้เช่ือมต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบ       
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้ รวมทั้งให้น าข้อมูลการออกใบอนุญาตมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม            
การคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ร่วมกับรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปราบปรามการประกอบธุรกิจ
ค้าขายออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งการค้าขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย และให้รายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารจัดท า Application การสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวันตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และต่อมากระทรวง 
ศึกษาธิการได้จัดท า Application การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานส าหรับประชาชนทั่วไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในช่ือ “Echo English” โดยเน้นการฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยมีวัตถุประสงค์   
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา นั้น ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ในสังกัดติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์จาก Application ดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ  

คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ดังนี้ 
             ๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งด าเนินการแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งต้องใช้ในการบริการ
ประชาชนไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและพิจารณา
รายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลทราบโดยเร็ว 
                ๒. ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายช่ือฐานข้อมูล
จากกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการเช่ือมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานได้โดยเร็ว ส าหรับภาระงบประมาณ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยค านึงถึงการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     
และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
ให้บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นระยะ ๆ 
ต่อไป 
                ๔. ให้กระทรงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร     
มีการศึกษาข้อมูลสถานภาพและความพร้อมของฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการให้บริการในอนาคต โดยให้กระทรวงมหาดไทยติดตาม



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

ผลการเช่ือมโยงข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงระบบบริการประชาชนที่รองรับกับการใช้เครื่องอ่านบัตรดังกล่าว รวมทั้ง     
ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐและพิจารณา
กรอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการกลางในแต่ละด้าน โดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัย ความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล กับการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ประชาชน
สามารถเข้าใช้บริการได้แล้ว ณ ปัจจุบัน ให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการได้ตาม
ความเหมาะสมต่อไป 
  

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

   ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐    

   เร่ือง  ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศระหว่างวันท่ี ๒๗ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้ 
                ๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
[รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูปการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวท้ังระบบ
เพื่อความยั่งยืน (Inclusive Tourism) และรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูป
การปฏิบัติงานในรัฐสภา] 
                ๒. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
[รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา รายงานของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อ ง ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการใช้          



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

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    
เร่ือง  ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันท่ี ๔-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ สาย (คณะรัฐมนตรี       
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้ 
                ๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
                ๒. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
รวม ๒ เรื่อง (๑) การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน และ (๒) การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม           
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน 
                ๓. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่      
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รวม ๑๖๘ เรื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี    
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้ 
                ๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒ เรื่อง (เรื่อง การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน และเรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม     
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน) 
                ๒. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
รวม ๒ เรื่อง 
                    ๒.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จ านวน ๒ เรื่อง [เรื่อง การพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน และเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฟิสิกส์อนุภาค (Particle 
Physics)] 
                    ๒.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน (เรื่อง การปฏิรูปสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐ ประชาชนและสาธารณประโยชน์) 
                ๓. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่นการปฏริูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐) รวม ๑๗๔ เรื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    

   เร่ือง  ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี     
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) เสนอ ดังนี้ 
                ๑. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
รวม ๓ เรื่อง (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณกิจการต ารวจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน เรื่อง การใช้ระบบ
บันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในช้ันศาล และเรื่อง แนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม) 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

                ๒. สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นครั้งสุดท้าย โดยจะมีการรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวม ๔ ครั้ง ได้แก ่
                    ๒.๑ ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
                    ๒.๒ ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
                    ๒.๓ ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
                    ๒.๔ ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                  ๓. สรุปสถานะข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่นการปฏริูปประเทศ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐) รวม ๑๗๔ เรื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการส ารวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน 
เพื่อจัดท าแผนส าหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา นั้น ให้หน่วยงานที่แจ้งความจ านงจะใช้ยางพารา     
ในภารกิจของตนเองเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นการรับซื้อยางพารา
ภายในประเทศ ส าหรับหน่วยงานใดที่จ าเป็นต้องขอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้ประสาน
กับส านักงบประมาณและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพื่อเป็น
กลไกก ากับให้ราคายางพาราอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์เอ็มดีทู 
(MD2) ที่ก าลังประสบปัญหาสับปะรดพันธุ์ดังกล่าวล้นตลาดที่มีสาเหตุหลักจากการขาดตลาดรองรับที่ชัดเจน ผลผลิตโดยรวม        
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง 
                     ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับกระทรวงพลังงานเพื่อน าปาล์มน้ ามันไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล  
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น ให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป 
                    ๑.๔ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคลากรจากต่างชาติ (Tech Visa) ให้ได้รับ    
ความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึนเพื่อลดระยะเวลารอตรวจและลดความแออัดของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยให้
เร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ความจ าเป็นเหมาะสม กรณีก าหนดให้ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ ต้องกรอกเอกสาร ตม. ๖ โดยหากสามารถยกเลิกการใช้เอกสาร
ดังกล่าวได้กับผู้เดินทางเข้า-ออกบางประเภทโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ ก็ให้เร่งด าเนินการด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว 
และลดภาระแก่ผู้เดินทาง 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย คลื่นสึนามิ) รวมทั้งเหตุการณ์อื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จ านวนมาก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

ประสบภัยดังกล่าว ท้ังนี้ การจัดท าแผนเผชิญเหตุข้างต้นให้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุม   
ทั้งในเรื่องข้อมูลพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง มาตรการปิดล้อมพื้นที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ และบัญชีข้อมูลเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคเอกชนด้วย แล้วให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ข้าวโพด โดยให้พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่า
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม ท้ังนี้ ให้เร่งด าเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการระดมก าลังจากทุกภาคส่วน    
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ชุมชนที่มีความเหมาะสมให้เพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการปลูกไม้ยืนต้นท่ีให้ร่มเงาและการปลูกต้นไม้บริเวณใกล้แหล่งน้ าของชุมชน 
                    ๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี    
การพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ๗ ประเด็น เพ่ือเตรียมไปสู่การเป็นรัฐบาล ๔.๐ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การปฏิรูป
ระบบตัวชี้วัดของภาครัฐ (๓) การปฏิรูปให้รัฐบาลมีความคล่องตัว (๔) การจัดการก าลังคนภาครัฐ (๕) การปฏิรูปงบประมาณ
และการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (๖) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และ (๗) การยกระดับการให้บริการภาคประชาชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงานว่าจะต้องมีการเตรียมการและด าเนินการในประเด็นใดบ้าง และให้
พิจารณาปรับแผนการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนให้การเป็นรัฐบาล ๔.๐ 
เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการน าปาล์มน้ ามันไปใช้     
ในการผลิตไบโอดีเซลและส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลให้มากยิ่งขึ้น โดยให้พิจารณาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มน้ ามันให้มีราคาจ าหน่ายที่เหมาะสมและแข่งขันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นต่อไป นั้น ให้กระทรวง 
พลังงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาปาล์มน้ ามันทั้งระบบตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การส่งเสริม      
การปลูกปาล์มน้ ามันโดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ให้ปริมาณน้ ามันมาก การวางแผนการผลิตให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันตามแนวทางประชารัฐ การพิจารณาแนวทาง 
การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ ามัน การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ของโรงกลั่นน้ ามันปาล์มให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้น าผลการพิจารณาเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีโดยด่วน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้
สินค้าไทยชนิดต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แกผู่้บริโภคแทนการใช้สินค้าน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น เครื่องส าอาง 
                    ๑.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิด   
ผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการขยายผลการน างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ       
ที่ได้วิจัยศึกษาเสร็จสิ้นและได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแล้วไปสู่การผลิตและการขยายผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาดผู้ บริโภค 
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มุ่งวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ        
การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในผลผลิตที่มีปริมาณการผลิตมากจนเกิดปัญหาล้นตลาด 
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                    ๑.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัล    
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนรูปแบบใหม่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะ     
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจศึกษาจากรูปแบบต่าง ๆ จากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น การจัดตั้ง          
ศูนย์เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศจีนและมาเลเซีย และน าแนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาปรับใช้           
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เร่งรัดการด าเนินการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านก ากับและติดตามให้กระทรวงและหน่วยงานในก ากับรวบรวม
งานเชิงนโยบาย (agenda) ที่มีประเด็นปัญหาติดขัด หรือควรมีการเร่งรัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของรัฐบาล เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปภาครัฐ (Government Reform) ทั้งด้านกฎหมาย (Regulatory) และด้านการบริหารงาน 
(Administrative) เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพ่ือพิจารณาและบูรณาการแนวทางการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน
เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) น าไปพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป โดยความส าเร็จของการปฏิรูปในแต่ละหน่วยงานจะน าไปใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                    ๒.๒ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างและ/หรือขออัตราก าลังเพิ่มเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจ้างงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างพนักงานช่ัวคราว (Part time) 
การจ้างท างานพิเศษ เป็นต้น มาทดแทนการบรรจุอัตราก าลังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันค่าใช้จ่าย         
ในระยะยาว 
                    ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจาก    
การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยจดัท าเป็นฐานข้อมลูด้วย และต่อมาได้มีข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานน าร่องในการด าเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน    
ต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์    
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานผลการด าเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ 
ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะการแข่งขันด้านวิชาการ และด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้มีรายละเอียด     
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติการศึกษา ผลงาน และอาชีพปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่    
ที่มีความสามารถท่ีจะขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 

 
 
 
 

 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๑ 

 

 

การปรบัปรุงกฎหมาย 
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๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎกีาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาต พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้ผู้รับใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร แทนการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ซึ่งเป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกรณีที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม     
มี ๖ หน่วยงานรับผิดชอบในการก ากับดูแลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงานและส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงต้องมีการระบุขอบข่ายการด าเนินการให้ชัดเจนว่าพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าวใช้บังคับกับ
หน่วยงานใด ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
                ๒. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรสี่งรา่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้มีมติ
ทักท้วง ให้น าร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการให้บริการประชาชนที่ขออนุญาตท าไม้หวงห้าม รวมทั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การอนุญาตท าไม้หวงห้าม และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เกี่ยวกับลักษณะของป้ายบอกทางหนีไฟ และปรับปรุงวิธีจัดเก็บ
ถ่านหิน เซลลูลอยด์ หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่าย ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
  



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

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และ

ธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย    
การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ เกี่ยวกับการชักและการประดับธงชาติ
ในโอกาสหรือวันพิธีส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ว่าด้วยการรับฝากเงิน

ออมสิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์    
ให้เป็นช่ือบัญชีเงินฝากของผู้เยาว์เมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้ว การโอนบัญชีไปยังสาขาอื่น และการด าเนินการกับสมุดคู่บัญชี       
ที่ปิดบัญชีแล้ว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อให้เหมาะสมแก่ภาวะการณใ์นปัจจุบัน ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ   
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้ธนาคารออมสินแจ้งผู้ฝากเงินทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยทั่วถึงกัน 
และเห็นควรที่กระทรวงการคลังจะได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติธนาคารออมสินและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพการณ์   
ในปัจจุบัน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เพื่อปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณให้ทันสมัย ตามข้อก าหนดของหลักวิชาการ และสอดคล้องกับหลักสากล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว     
โดยก าหนดให้กระทรวงแรงงานด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเสนอ   
ต่อคณะรัฐมนตรี น้ัน ได้หารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว 
เห็นว่า การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวจะต้องพิจารณาโครงสร้างของกฎหมาย
ดังกล่าวทั้งระบบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสร้าง
ความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณา
ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
   

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
เร่ือง มาตรการเพ่ือเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย 

คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน     
อย่างแท้จริง จึงมีมติให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ ดังน้ี 
                ๑. ให้ทุกส่วนราชการเผยแพร่ร่างกฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเป็นการล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทราบสาระส าคัญของร่างกฎหมาย วันที่มีผลบังคับใช้/ห้วงระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมาย และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากกฎหมาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับและป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจาก  
การไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายเตรียมด าเนินการ
ตรากฎหมายล าดับรองหรือก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับเมื่อกฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับและเพื่อให้กฎหมายนั้นสามารถ
น าไปใช้บงัคับให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                ๒. ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกค าสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
เพื่อประโยชน์ของรัฐในเรื่องใด ๆ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตรากฎหมายล าดับรอง หรือ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ตามแต่กรณี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวแทนการใช้ค าสั่งดังกล่าว 
 
 
 



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

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
            เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดย

วิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี 
โดยภาพรวมการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการฯ มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลผ่านเว็บไซต์ http://const.oja.go.th 
จ านวน ๔๐ หน่วยงาน จากท้ังหมด ๔๖ หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ยังมิได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการฯ จ านวน ๖ หน่วยงาน 
แจ้งว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงาน โดยจะได้เร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลเข้าสู่ระบบต่อไป และคาดว่าจะทราบ
จ านวนกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมดภายหลังการรายงานผลประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ หรือกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของมติคณะรฐัมนตรี 



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

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง  

 
 
 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

  
         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



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

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๔๙ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๕๒ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๔ เรื่อง  

   

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

 

––  
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152

ป, 4

อ, 14

วาระประธานแจ้ง ๔ เร่ือง (๑.๘๓ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๔๙ เร่ือง (๒๒.๓๗ %) 
 

วาระเพ่ือทราบ ๑๕๒ เร่ือง (๖๙.๔๑ %) 

วาระอื่น ๆ ๑๔ เร่ือง (๖.๓๙ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 



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

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๑ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๔๙   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๔๗  เรื่อง  วาระจร    ๒  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๕๒    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๑๕  เรื่อง  วาระจร  ๓๗  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๔๗

๑๑๕

๒

๓๗

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๑  เรื่อง 



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

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้า
สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๑๙ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 



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

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๑๓ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๐๖ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๖๙ เรื่อง
๗๗.๑๗ %

เรื่องกฎหมาย
๕๐ เรื่อง

๒๒.๘๓ %

นโยบายรัฐบาล, 
113, 51.60%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๖ เรื่อง 
๔๘.๔๐ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๑๓ เรื่อง 
๕๑.๖๐ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 



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

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
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(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๑๓  เรื่อง 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๐ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๔

๔๔

๒๙

๘
๑๔

๔

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๑๓  เรื่อง 



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

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๗๑ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 
 

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

 
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีจ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 

- คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 

 

ภาคกลาง
จ านวน ๒๐ เร่ือง

๒๘.๑๗ %

ภาคใต้
จ านวน ๑๓ เร่ือง

๑๘.๓๑ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๗ เร่ือง

๙.๘๖ % 

ภาคเหนือ
จ านวน ๑๕ เร่ือง

๒๑.๑๓ %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จ านวน ๑๖ เร่ือง
๒๒.๕๓ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗
๙

๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

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

รวมทั้งสิ้น  ๗๑  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๒ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ไมม่ีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัต ิ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี  

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๒๒ 
รวม ๒๒ 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ มีจ านวน ๒๕ ฉบับ จ าแนกตาม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้  
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

รัฐ 
ธรรมนูญ 

พระราช 
บัญญตั ิ

พระราช 
ก าหนด 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

กฎ 
 

ระเบียบ ประกาศ 

ส านักนายกรัฐมนตร ี     ๑    
กระทรวงการคลัง    ๓   ๑ ๑ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์     ๓   ๑ 
กระทรวงคมนาคม  ๑   ๑    
กระทรวงพาณิชย ์  ๑  ๑    ๑ 
กระทรวงมหาดไทย     ๓    
กระทรวงยุติธรรม  ๑       
กระทรวงแรงงาน   ๑     ๑ 
กระทรวงสาธารณสุข  ๑       
กระทรวงอุตสาหกรรม    ๑     
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     ๑    
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ๑       

รวม  ๕ ๑ ๕ ๙  ๑ ๔ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

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

กห. กระทรวงกลาโหม ปปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กค. กระทรวงการคลัง ลต. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ สผ. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สช. ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ อส. ส านักงานอัยการสูงสดุ 
คค.   กระทรวงคมนาคม สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อ่ืน ๆ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปญัหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 

ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

พน.   กระทรวงพลังงาน   

พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   

มท.   กระทรวงมหาดไทย   

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   

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

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   

อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 




