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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรั ฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑  
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
การพิจารณาก าหนดวันหยุดราชการประจ าปีเพ่ิม ขอความเห็นชอบโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 
และโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย  

 
 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
เมษำยน ๒๕๖๐ 

http://www.soc.go.th/
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี  

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน 

 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๒ ๑๑๙๕๙/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒ 
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ราชอาณาจักรไทย กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักร 
กัมพูชาว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน  

๑๒๓๕๒/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒

ขอให้พิจารณานําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ 

๑๓๐๑๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓

รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือสําหรับ
แผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหล่ียมทองคํากับประเทศ/
องค์กรผู้ให้ และการเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๑๓๐๕๖/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓ 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๓๐๔๗/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

 

การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ๑๓๕๑๒/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๔
ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร

๑๓๖๖๐/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๔

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  

การสมัครรับเลือกต้ังตําแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
(APT)  

๑๑๗๔๓/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๕

ผลการประชุมผู้นําในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย  ๑๒๒๒๖/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๕

ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ ๑๒๑๖๒/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๕

การติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้นําด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
และการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสําหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  

๑๒๕๖๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖

รายงานผลการดําเนินงานการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture  Conference 
and Exposition 2016: ASEAN Seafood for the World and 11th  Asian Fisheries 
and Aquaculture Forum and Exhibition : Asian Food Security for the World

๑๑๙๐๔/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖

สารบญั



 

 - ๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม  

๑๑๘๙๓/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๗

สรุปการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)  

๑๑๗๐๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๗

เอกสารเพ่ิมเติม (Addendum) ฉบับที่ ๓ ของสัญญาการให้ (Grant Contract) 
ของโครงการการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจาก
สหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU : ARISE)

๑๒๒๒๔/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๘ 

การจัดทําความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund-UNFPA) เพื่อจัดตั้ง
สํานักงานภูมิภาคในประเทศไทย  

๑๓๑๑๘/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๘ 

เอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ ๑ ของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
โครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพ่ิมพูนระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (Enhanced 
Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : E-READI)

๑๓๑๙๖/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๙ 

ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  

๑๓๘๖๐/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๙ 

การจัดทําความตกลงระหว่างสํานักงานกลางแห่งชาติตํารวจสากลประเทศไทย 
(ตํารวจสากลกรุงเทพ) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบ
ข้อมูลข่ าวสารองค์การตํารวจสากลโดยตรง (Agreement between the 
INTERPOL National Central Bureau for Thailand in Bangkok and Royal 
Thai Police on Direct Access to the INTERPOL Information System)

๑๓๗๓๔/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๑๐ 

การเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019, Beijing,  
China หรือ Beijing Expo 2019 สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๓๗๒๔/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๑๐ 

การเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ๑๓๗๑๗/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๑๑ 
ขออนุมัติท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๓ 

๑๓๘๘๘/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๑๑ 

ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล (ASEAN Declaration of the Role of the 
Civil Service as a Catalyst for Achieving  the ASEAN Community Vision 
2025)  

๑๓๘๙๓/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๑๒ 

ร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) การเยือนราชอาณาจักรบาร์เรนอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

๑๓๖๘๕/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๑๒ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไป
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์และกําหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนเป็นสินค้าที่ต้องห้าม
นําเข้าจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ....

๑๔๕๒๗/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๑๓ 

รายงานผลการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
และคณะ  
 

๑๔๓๔๑/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๑๓ 



 

 - ๓ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และ  
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๓ 

๑๔๓๕๔/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๑๓ 

ขออนุมั ติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ฉบับภาษาไทย และภาษาอาหรับ เพ่ิมเติม

๑๔๕๘๑/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๑๔ 

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย  

๑๔๗๑๘/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๑๔ 

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง  

๑๔๖๐๐/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๑๕ 

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เงินช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย) 

๑๓๑๘๕/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๑๕ 

๓. การลดความเหล่ือมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

 

รายงานการประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมระดับรัฐมนตรี
ภายใต้กรอบความร่วมมือ Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ ๔  ณ  กรุงโคลัมโบ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  

๑๓๑๐๔/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๑๖ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๑ 
(Commission on the Status of Women-CSW61) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ  

๑๑๗๔๐/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๑๖ 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการบ้านประชารัฐและโครงการ  
บ้านธนารักษ์ประชารัฐ  

๑๓๗๐๖/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๑๗ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  



 

 - ๔ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 

และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๗๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๑๗ 
ร่างกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๓ ฉบับ  

๑๔๗๔๕/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๑๘ 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑๗๓๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒๐

รายงานผลความคืบหน้าในการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง

๑๒๙๖๑/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๒๐

โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  

ว(ล) ๑๓๖๕๕/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๒๐

(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  ๑๓๙๒๗/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๒๐

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

 

     ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
การพิจารณาอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ให้มีคุณภาพ  

๑๔๕๘๙/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๒๑

     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ

 



 

 - ๕ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 

แนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณี
สงกรานต์ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สงกรานต์แบบไทย ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า  
ทุกชีวาปลอดภัย)  

๑๑๙๖๔/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒๒

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่า
ราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง

๑๓๒๕๔/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๒๒ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี  
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ

ของประชาชน 
 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๑๓๕๒๗/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๒๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือชดเชยการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓๗๑๑/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๒๔

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 
 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๒๙๘๖/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๒๕ 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ รวม ๖ ฉบับ ๑๒๒๙๘/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒๕

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ ๑๒๓๗๖/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒๖
แผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอํานวยความสะดวกในการเดินทางช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ เมษายน 
๒๕๖๐)  
 

๑๒๓๗๓/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒๗ 



 

 - ๖ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบั ติ เห ตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๒๒๖๘/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒๗

การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ๑๓๒๒๓/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๒๗

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานบริการและการดําเนินการของสถานบริการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....

๑๔๕๙๕/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๒๘

      ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข

 

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

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
 

การรายงานผลการขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๘  

ว ๑๗๐/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒๙

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ว (ร) ๑๕๖/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๒๙

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

ว ๑๘๐/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๐

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๑๓๐๔๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๐

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว ๒๐๔/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๓๐

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน  
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
การรายงานผลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐  
ด้านการผลิต  

๑๒๙๖๖/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๑

รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
อุปกรณ์การตลาดเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

๑๒๙๖๐/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๑

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐  

๑๒๗๕๘/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๒ 

ผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐ และขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุง
คุณภาพข้าว  

๑๓๒๔๗/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๒ 



 

 - ๗ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ ๑๓๒๒๔/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือดําเนินโครงการพักชําระหน้ี  
ต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐ 

๑๓๙๒๐/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๓๓

ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการชดเชย
ดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ 

๑๓๗๔๘/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๓๔

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิต 
ทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....

๑๒๒๗๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๓๔

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  

๑๓๑๒๒/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๔

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism 
ครั้งที่ ๔ 

๑๓๑๓๒/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๕

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง 
และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมื่อ  
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

๑๓๖๓๗/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๓๖

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
     ๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  

ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้
กรอบ BIMSTEC  

๑๒๒๘๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๓๖

โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑-๒) ๑๒๓๑๖/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๓๗

องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอเสนอการให้คํารับรองการมีผลบังคับใช้ต่อไปของ
บันทึกความเข้าใจราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เก่ียวกับการจัดต้ังองค์กรร่วม
เพ่ือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างในพ้ืนดินใต้ทะเลในบริเวณท่ีกําหนดของ
ไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย (MOU 1979) ตามข้อ ๖ (๒)

๑๓๑๘๘/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๗

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๐) ๑๓๒๓๕/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๓๘

รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงาน ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา  ๑๓๖๒๔/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๓๘

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรงุโครงสรา้งภาษี
การขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

๑๓๙๐๑/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๓๘

ร่างพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-บาห์เรน ๑๔๗๖๖/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๓๙



 

 - ๘ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
 ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต  

๑๑๘๙๙/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๓๙

ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-
คูคต  

๑๒๑๙๔/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๔๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๗๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๔๑

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๒,๘๗๘.๖๗ ล้านบาท 
เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ของ
กระทรวงคมนาคม  

๑๓๒๓๐/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๔๑

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ๑๔๓๓๘/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๔๒

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ  

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ๑๒๓๐๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๔๒

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และเพ่ิม
องค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

๑๓๑๓๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๔๓

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง 
และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมื่อ  
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

๑๓๖๓๗/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๔๔

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)

๑๓๖๔๙/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๔๔

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

 



 

 - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
การดําเนินการเพ่ือรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถ่ีของเอกสารข่ายงานดาวเทียมของ
ประเทศไทย  

๑๒๒๖๕/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๔๕

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน การคลัง 
รายงานประจําครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ๑๒๗๕๕/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๔๕

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําครึ่งหลัง
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๒๗๒๕/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๔๖

การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน  
ของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๑๓๐๒๕/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๔๖

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  

๑๓๖๗๐/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๔๗

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๐ ๑๓๔๙๙/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๔๗

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  

ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  
ทุกระดับ 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
    ๗ .๔  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  

โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT)

๑๔๕๕๕/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๔๙

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป

    ๗ .๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

 

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  ว(ล) ๑๓๐๕๘/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๔๙ 

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง 
และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมื่อ  
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

๑๓๖๓๗/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๕๐ 



 

 - ๑๐ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
๘.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

 เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

 

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  

ขอความเห็นชอบโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)  ๑๓๘๗๖/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๕๑ 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

 

 ๘ .๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

 

     ๘ .๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

 

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ๑๔๓๓๒/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๕๒ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

 

เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณี
สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา และน้ําตก  

๑๓๖๕๗/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๕๓ 

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. ....  

๑๒๒๐๒/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๕๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

๑๓๑๗๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๕๔ 



 

 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Scaling up the 
Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas 
of East Asia และบันทึกความตกลงการขยายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อย่างย่ังยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย  

๑๔๕๗๓/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๕๔ 

 ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙  ๑๓๐๔๗/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๕๕ 

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว  ๑๗๑/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๕๕ 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙  ๑๓๐๔๗/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๕๕ 

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง 
และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมื่อ  
วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

๑๓๖๓๗/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๕๖ 

     ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย   

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙  ๑๓๐๔๗/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๕๖ 

การลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนตํ่าผ่านระบบการจัดการเมือง
อย่างย่ังยืน 

๑๓๑๗๓/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๕๗ 

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกําจัด สมัยที่ ๑๓ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัม
ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมี
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๘ และ  
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๘

๑๔๖๑๘/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๕๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

ขอให้พิจารณานําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ)  

๑๓๐๑๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๕๙

การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) ว(ร) ๑๖๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๕๙
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช  

ว  ๒๐๕/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๕๙

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว  ๑๗๑/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๐



 

 - ๑๒ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน 
พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๑๘๔/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๐

ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา) ๑๒๒๕๘/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๐
การดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว (ร) ๑๕๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๑
การจัดต้ังสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีและการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจของ ป.ย.ป.   

๑๑๙๓๓/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๑

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับหลักการแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

๑๒๑๗๔/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๑

การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ๑๒๓๓๐/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๒
ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  

๑๒๒๔๐/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๒

การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ [ร่างพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง  
แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ]   

๑๒๒๑๖/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๓

ขอให้พิจารณานําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ)  

๑๓๐๑๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๖๓

ขอความเห็นชอบอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

๑๓๒๖๔/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๖๓

ขอความเห็นชอบเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

๑๓๘๘๔/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๖๔

ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) จาก
งบกลางเพ่ิมเติมให้กับกําลังพลท่ีปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

๑๔๐๔๕/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๖๔

ขอเสนออัตราค่าเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมการ  
คุมประพฤติ  

๑๔๗๑๒/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๖๔

๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ งและโยกย้าย

บุคลากรภาครัฐ  
 

     ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ  
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 



 

 - ๑๓ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
     ๑๐ .๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ

เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 

มติ/ข้อสั่งการสําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สําคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  

๑๒๓๖๔/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๕ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๗๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๖๖ 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ขอให้พิจารณานําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ) (ที่ ๒๐/๒๕๖๐ และ ที่ ๒๑/๒๕๖๐) 

๑๓๐๑๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๖๖ 

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙  ๑๒๙๘๘/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๖๗

ขอให้พิจารณานําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๒๓/๒๕๖๐)  

๑๔๓๔๓/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๖๗

การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐)  

๑๓๔๙๖/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๖๗

การดําเน ินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการ
ขับเคลื ่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(กขร.) 

 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๘ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)  

๑๔๓๓๕/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๖๗ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ว ๑๙๓/๖๐ [๑๘/๐๔/๒๕๖๐] ๖๙ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีเน้ือหาเป็นไปตามหลักการของคําสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
 

๑๔๗๘๐/๖๐ [๒๕/๐๔/๒๕๖๐] ๖๙ 



 

 - ๑๔ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ

กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง  
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ  
การบริหารราชการแผ่นดิน  

 

ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....  ๑๒๑๓๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๖๙ 

ขอให้พิจารณานําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ)  

๑๓๐๑๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๗๐ 

      ๑๑ .๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ ให้ความเห็น  
ทางกฎหมายและจัดทํ ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

 

      ๑๑ .๔  นํ า เท ค โน โล ย ีที ่ท ัน ส ม ัย แ ล ะ ค ว าม รู ้ท า ง  
นิติ วิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี  
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 

      ๑๑ .๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

 

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน  
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม  
ผู้มี อิท ธิพลและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....  

๑๒๕๙๐/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๗๐ 

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
แนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญั ติมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ว ๑๖๑/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] ๗๑

การจัดทําร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
แนวทางในการจัดทําร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(มาตรา ๒๖ และมาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓)

ว ๑๗๑.๒/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] ๗๑ 

 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น   



 

 - ๑๕ -

 
 
 
 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๗๒ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๗๓ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๗๔ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๗๕ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๗๖ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 ๗๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา  

   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๗๗ 

   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๗๘ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๗๙ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๗๙ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

๘๐ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๘๑ 

ตารางอักษรย่อ ๘๒ 
 

สารบญั



 
นโยบายที่ 

๑ 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านนน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๒ 
 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๑๒  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย -กัมพูชา 
ครั้งท่ี ๑๒ ซึ่งท่ีประชุม (๑) เห็นชอบท่ีจะเพิ่มความร่วมมือในโครงการหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด (๒) เห็นชอบที่จะ
ให้มีการเพิ่มบทบาทส านักงานประสานงานชายแดนในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาชายแดนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้ง
มีหน้าที่ในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพบริเวณชายแดน (๓) เห็นชอบให้คณะกรรมการ
ชายแดนส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
(๔) สนับสนุนให้มีการฝึกการบรรเทาสาธารณภัยร่วมในพื้นที่ชายแดน และ (๕) การจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษา
ความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน (Border Peacekeeping Committee : BPKC) ไทย-กัมพูชา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ราชอาณาจักรไทย กับส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ราชอาณาจักรไทย กับส านักงาน 
ต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน (Memorandum of Understanding 
on Cross-Border Trafficking in Persons between Department of Special Investigation, Ministry of Justice, Kingdom of 
Thailand and General Commissariat of the Cambodian National Police, Ministry of Interior, Kingdom of Cambodia)   
มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการสืบสวนคดีการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ มีผลใช้บังคับเป็นเวลา ๓ ปี 
ก าหนดให้มีการจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง โดยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทาง ที่พัก 
และค่าอาหารจากโครงการออสเตรเลีย-เอเชยี เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 
                    ๑.๒ ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ รวมทั้งให้กระทรวงยุติธรรม โดย     
กรมสอบสวนคดีพิเศษหารือร่วมกับกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหากมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
อีกครั้ง 
                ๒. ให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษรับข้อสังเกตของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ   
การระบุให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งเมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว อาจต้องท าความเข้าใจ      
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและ    
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากในการปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง      
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๔ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง ลงวันที่ 
๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไขปัญหาการท าการประมง          
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือส าหรับแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค ากับประเทศ/องค์กรผู้ให้ และการเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยแผนความช่วยเหลือส าหรับแผนปฏิบัติการ      
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองค ากับประเทศ/องค์กรผู้ให้ และการเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยการประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่     
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยท าหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ 
ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค าที่มุ่งเน้นการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและครอบคลุม      
ต่อพื้นที่แหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองค าและการลดศักยภาพของพื้นที่ดังกล่าวจนไม่เป็นภัยต่อประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค และ
เห็นชอบต่อข้อเสนอของไทยเกี่ยวกับแผนความช่วยเหลือส าหรับปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค าเพื่อประเทศสมาชิกแผนปฏิบัติการ
แม่น้ าโขงปลอดภัย ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งนี้ ในช่วงหลังจากการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้หารือทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับเมียนมา โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด 
โดยเฉพาะการพิจารณาจัดก าลังปฏิบัติการในพื้นท่ีเสี่ยงชายแดนไทย-เมียนมา รวมทั้งได้หารือทวิภาคีกับรองประธานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกัมพูชา โดยฝ่ายไทยยินดีแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ       
การปราบปรามยาเสพติด รวมถึงความรู้วิชาการด้านการบ าบัดรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
           คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                ๑. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ได้แก่ ขยะมูลฝอยเก่าตกค้างและการใช้สารอันตรายมีปริมาณลดลง 
ระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ทั่วไปและริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพน้ าบาดาลอยู่ในเกณฑ์ดี การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น รวมทั้งพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ส่วนสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เช่น พื้นท่ีป่าไม้ และพื้นท่ีชุ่มน้ าหลายแห่งถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ รวมถึง
ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่เพิ่มขึ้น การกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงในบริเวณ
อ่าวไทย หญ้าทะเลเสื่อมโทรม และพบปะการังฟอกขาว เป็นต้น 
                ๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่ศึกษา ได้แก่ (๑) ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจ     
รีไซเคิลขยะ (๒) ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน (๓) สถานการณ์น้ าและภัยแล้ง และมาตรการบริหารจัดการ   
ภัยแล้ง (๔) ปัญหาการท าประมงทะเลเกินขนาดและการจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) สถานการณ์การปล่อยก๊าซ     
เรือนกระจกและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
                ๓. การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรเร่งด าเนินการ 
ได้แก่ (๑) การสูญเสียพื้นท่ีป่า (๒) การขาดแคลนน้ า (๓) ขยะอเิล็กทรอนิกส์ และ (๔) การกัดเซาะชายฝั่ง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. ขีดความสามารถของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมในการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้แก่ 
(๑) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เช่น พัฒนาโรงงานที่มีสายการผลิตตามมาตรฐานทางทหาร ผลิตเครื่องช่วยฝึกการยิงปืนใหญ่ 
ขนาด ๑๔.๕ มิลลิเมตร ผลิตแบตเตอรี่และวัตถุพลอยได้จากการผลิตแบตเตอรี่ เป็นต้น (๒) กองทัพบก เช่น โครงการวิจัยและพัฒนา
รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑/๔ ตัน การซ่อมบ ารุงยานพาหนะตระกูลเบนซ์ รถหุ้มเกราะ และยานยนต์สายพาน การผลิตยางรถยนต์ 
แบตเตอรี่แห้ง และเครื่องแต่งกายทหาร เป็นต้น (๓) กองทัพเรือ เช่น โครงการวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน เครื่องบินทะเล ขนาด     
๒ ที่นั่ง การวิจัยและผลิตอากาศยานไร้นักบิน ปีกนิ่งขึ้น-ลงทางดิ่ง การซ่อมเรือ การซ่อมอากาศยานกองทัพเรือ การซ่อมรถยนต์
สงครามชนิดรบ การสร้างเรือเพื่อใช้ในราชการ เป็นต้น (๔) กองทัพอากาศ เช่น โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 
โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธีระยะประชิด การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับหน่วย 
ระดับกลาง และระดับโรงงาน ซ่อมบ ารุงอาวุธน าวิถีในระดับกลาง เป็นต้น และ (๕) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) ได้แก่ โครงการการบูรณาการระบบงานวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ได้ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
เช่น โครงการผลิต/ประกอบกระสุน ขนาด ๓๐ มิลลิเมตร โครงการอากาศยานไร้นักบิน เป็นต้น 
                ๒. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
โดยก าหนดเป้าหมายส าหรับใช้เป็นแผนที่น าทาง (Roadmap) การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม     
ได้แก่ (๑) ภายในปี ๒๕๖๐ มุ่งจัดระเบียบหน่วยผลิตภายในกระทรวงกลาโหม (๒) ภายในปี ๒๕๖๔ มุ่งปฏิรูปกรอบงานการก าหนด
ความต้องการขีดความสามารถของกองทัพ (๓) ภายในปี ๒๕๖๙ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการภาคเอกชน (๔) ภายใน   
ปี ๒๕๗๔ มุ่งส่งผ่านการผลิตและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์โดยภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนโดยสมบูรณ์ และ (๕) ภายในปี ๒๕๗๙ มุ่งให้เกิด
ความยั่งยืนโดยภาคเอกชนเป็นฐานการผลิตยุทโธปกรณ์ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง   ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารที่จะน าไปสู่การยกระดับความร่วมมือ    
ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศในอนาคต โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินการจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) และให้เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ ทั้งนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะมีแผนการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และ
ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในร่างความตกลงฯ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง และการด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล    
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘    
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การสมัครรับเลือกต้ังต าแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
            ๑. เห็นชอบให้นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี สมัครเข้ารับเลือกตั้งในต าแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่ง
เอเชียและแปซิฟิก (APT) ในนามผู้สมัครจากประเทศไทย 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาด าเนินการขอเสียงและแลกเสียงในการสมัค รรับเลือกตั้ง
ต าแหน่งดังกล่าวผ่านขั้นตอนทางการทูต 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมผู้น าในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย  
     คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมผู้น าในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีของสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อหลัก “ความร่วมมือทางทะเลเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง
ของมหาสมุทรอินเดีย” โดยที่ประชุมฯ รับทราบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอของมาเลเซียที่จะจัดตั้งสถาบันทางทะเลของ
มาเลเซีย และข้อเสนอของออสเตรเลียที่จะให้สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association : IORA) พิจารณา
เข้าร่วมในข้อริเริ่มคาร์บอนน้ าเงิน และเจตนารมณ์ในการขอเข้าเป็นสมาชิก IORA ล าดับที่ ๒๒ ของเมียนมา เป็นต้น รวมถึงได้มี
การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ปฏิญญาจาการ์ตา (Jakarta Concord) (๒) แผนปฏิบัติการ 
IORA (IORA Action Plan) ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ และ (๓) ปฏิญญาว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิด
รุนแรงสุดโต่ง และมอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรค านึงถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี องค์ความรู้ และบทเรียน  
ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรทางทะเลและการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในภูมิภาค และเห็นควรเปลี่ยน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในหัวข้อเรื่องปฏิญญาจาการ์ตา และเรื่องแผนปฏิบัติการ IORA ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ จากเดิม “คณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เป็น “ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ซึ่งมีฐานะเป็น
ส่วนราชการเพื่อด าเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป รวมทั้งเห็นควรเปลี่ยนจาก “กรมการบินพลเรือน” เป็น “ส านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน และบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด” เพื่อให้ครอบคลุมส่วนราชการและองค์กรที่ท าหน้าที่
บริหารท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหมด นอกจากนี้ ในหัวข้อเรื่องปฏิญญาจาการ์ตา ผลการประชุม (๖) การแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นคาบเกี่ยวเรื่องการพัฒนาบทบาทของสตรีและเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) เห็นควรเพิ่มเติม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดรับกับการด าเนินการตามผลการประชุมฯ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม 
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย คร้ังท่ี ๑๕ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๐     
ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้หัวข้อ “กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงแห่งพลังงานที่ยั่งยืน” โดยที่ประชุมฯ ได้รับรอง
ปฏิญญาอาบูดาบีเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน รวมทั้งการติดตามผลการขับเคลื่อน
ความร่วมมือใน ๖ เสาหลักของกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) ทั้งนี้ ปฏิญญาอาบูดาบีจะช่วย
ผลักดันความร่วมมือในสาขาความเช่ือมโยงระหว่างความมั่นคงทางทรัพยากรพลังงาน น้ า และอาหารของ ACD ให้มีความคืบหน้า
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของไทยและภูมิภาคเอเชีย ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ACD จะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

ขยายและต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนในภูมิภาค และมอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรผลักดัน      
การด าเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในกรอบเวทีระดับโลกที่คาบเกี่ยวด้านอาหาร น้ า และพลังงาน และการน าเทคโนโลยีจาก
โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทรัพยากรอาหาร น้ า 
และพลังงานมาผลักดันสู่คณะท างานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ  ACD เช่น โครงการไบโอดีเซล โครงการ   
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส าคัญ (Flagship Project) ผ่านกลไกหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และผ่านการประชุมคณะท างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวกับประเทศสมาชิกของ ACD รวมทั้งการปรับปรุงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามตาราง
ติดตามผลการประชุมฯ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้น าด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา   และการประชุมสุดยอด

สหประชาชาติส าหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้น าด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและการประชุม
สุดยอดสหประชาชาติส าหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
                ๑. ในการประชุมสุดยอดระดับผู้น าด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙     
ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีได้ให้ค ามั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย และร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์
ในรูปแบบแถลงการณ์ของประธานร่วม ซึ่งเป็นการเน้นย้ าถึงความส าคัญของการเพิ่มเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย การเพิ่มอัตรา     
การรับผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐานใหม่ การอ านวยความสะดวกให้ผู้ลี้ภัยเข้าถึงการศึกษา และการท างานอย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งการรับรอง
ปฏิญญานิวยอร์กส าหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (เดิมช่ือ ปฏิญญาการประชุมระดับสูงเรื่องการจัดการการย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่
ของผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน) ในระหว่างการประชุมสุดยอดสหประชาชาติส าหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน) เมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมรับรองปฏิญญานิวยอร์กส าหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน      
ซึ่งก าหนดให้มีกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อจัดท าร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees) 
และร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration) ภายในปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยและการบริหารจัดการผู้โยกย้ายถิ่นฐานของโลก 
                ๒. กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินการตามผลการประชุมสุดยอดผูน้ าด้านผูล้ีภ้ัยฯ 
และการประชุมสุดยอดสหประชาชาติส าหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร่วมกับหน่วยงาน      
ทีเ่กี่ยวข้องของไทย ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องให้ตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินการตามค ามั่นของไทยในการประชุมสุดยอดระดับ
ผู้น าด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐาน       
เพื่อก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และกรอบการด าเนินงานภายใต้พันธกรณีตามประกาศค ามั่น และก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ 
ท่าที และกรอบการด าเนินงานของผู้แทนไทย เพื่อใช้ในกระบวนการเจรจาร่างข้อตกลงฯ พร้อมทั้งเห็นชอบประเด็นในการติดตาม
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส าหรับประเด็นต่าง ๆ โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานหลัก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture  Conference and Exposition 2016 : 

ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum and Exhibition : 
Asian Food Security for the World 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and 

Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum and Exhibition : Asian 
Food Security for the World ระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ตามที ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                ๑. การจัดงานแสดงสินค้าประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยผู้ผลิต-ผู้ส่งออกสินค้าประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ทั่วโลก สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการประมงของไทย ผู้ประกอบการรายย่อยร่วมกันแสดงสินค้าประมงและอุตสาหกรรมด้านการประมง
อย่างครบวงจร 
                ๒. การจัดงานสัมมนาวิชาการประมง โดยกรมประมงร่วมกับองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชียและ    
แปซิฟิค (Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific : NSCA) และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมงระหว่าง
ประเทศร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิด และเปิดมุมมองด้านการประมง 
                ๓. การจัดแสดงนิทรรศการในบูธ Thailand Pavilion น าเสนอการปฏิรูปการประมงไทยสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการปฏริูปประมงของไทยในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อตกลงของนานาชาติ 
                ๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงาน (๑) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการผลิตสินค้าประมงที่มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดโลก (๒) ส่งเสริมผลิตภณัฑ์สินค้าในกลุ่มพื้นบ้าน หรือสินค้า OTOP ให้เป็นท่ีรู้จัก (๓) สร้างโอกาสในการร่วมเจรจาธุรกจิ
ประมงให้แก่ผู้ประกอบการด้านการประมงทั้งรายใหญ่และรายย่อยของไทย และ (๔) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประมง
จากนานาประเทศท่ัวโลก 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแถลงการณ์ร่วมของนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
อินเดียในโอกาสที่ไปเยือนสาธารณรัฐอินเดียของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้พบและเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงของรัฐมหาราษฏระและผู้บริหาร
หน่วยงานทางด้านวัฒนธรรมของเมืองมุมไบ โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างกันในทุกมิติ การส่งเสริมความร่วมมือด้านพุทธศาสนา การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัตถุ และการบริหาร
จัดการด้านพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโบราณสถาน และศาสนศิลปะ/โบราณสถานของอินเดีย
ในประเทศไทย 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Namaste Thailand in Mumbai 2017 ร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเป็นธรรมในสังคม อินเดีย และกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ณ พิพิธภัณฑ์ ฉัตรปาตีศิวาจี เมืองมุมไบ      
ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนคณะนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดีย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง สรุปการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษา

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามค าเชิญของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม
ของเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะให้มีการสนับสนุนความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันภาษาไทยในเวียดนาม การส่งครูเวียดนาม
มาสอนที่ไทย และฝึกอบรมครูไทยให้สอนภาษาเวียดนามได้อย่างถูกต้อง การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาและ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา โดยไทยเห็นว่าอาจให้มีการพัฒนาโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ( sister schools) 
ระหว่างกัน และสร้างเครือข่ายระดับอุดมศึกษาระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับการศึกษาภายหลัง
จบปริญญาตรี โดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือในการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษาไทย -เวียดนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือ
และสานต่อการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน Viet Duc High School 
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) จ านวน    
๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการฝึกอบรมและการจัดการศึกษาของซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของซีมีโอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  เอกสารเพ่ิมเติม (Addendum) ฉบับที่ ๓ ของสัญญาการให้ (Grant Contract) ของโครงการการสนับสนุนการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU : 
ARISE)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบเอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ ๓ ของสัญญาการให้ (Grant Contract) ของโครงการ   
การสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from 
the EU : ARISE) ซึ่งเป็นการจัดท าเอกสารระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ มีสาระส าคัญ
เพื่อปรับการจัดสรรงบประมาณให้สามารถด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของ
โครงการ ARISE โดยรวม แต่เป็นการปรับแก้รายละเอียดการใช้งบประมาณของโครงการ  ARISE ครอบคลุม ๓ ประเด็น ได้แก่     
(๑) ทรัพยากรบุคคล เช่น การปรับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ (๒) การเดินทาง เช่น การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้
ใช้ส าหรับค่าเดินทางไปศึกษาดูงานที่สหภาพยุโรปให้สามารถน าไปใช้ในหมวดอื่นที่เป็นประโยชน์ได้ คือ หมวดการศึกษา การวิจัย 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการในอาเซียน และ (๓) ค่าใช้จ่ายและการบริการอื่น ๆ เช่น การศึกษา การวิจัย โดยเพิ่มงบประมาณ
ด้านการตรวจบัญชีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว และให้กระทรวงการต่างประเทศ
แจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อเอกสารดังกล่าวแล้ว 
และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามเอกสารดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดท าความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Population Fund-UNFPA) เพ่ือจัดต้ังส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ ให้จัดท าความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Population Fund-UNFPA) เพื่อจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย โดยสาระส าคัญของความตกลงในรูปแบบ
ของหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เป็นการยอมรับให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ผู้แทนของ UNFPA ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะให้ 
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเท่าที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสหประชาชาติที่ได้รับรองโดยสหประชาชาติ
เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๔๖ ซึ่งไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นกฎหมายรองรับอยู่แล้ว 
                    ๑.๒ ให้อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสอื
แลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทย พร้อมท้ังให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ            
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง 
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  เอกสารเพ่ิมเติม (Addendum) ฉบับที่ ๑ ของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือ

ระดับภูมิภาคที่เพ่ิมพูนระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : 
E-READI) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบเอกสารเพิ่มเติม (Addendum) ฉบับที่ ๑ ของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการ
กลไกการหารือระดับภมูิภาคที่เพิ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : 
E-READI) มีสาระส าคัญเป็นการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมเนื้อหาจากความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินฯ ฉบับเดิม 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์สามารถรับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการ E-REAID รวมถึงสามารถ
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ตามหลักการ
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมของอาเซียน โดยปรับเปลี่ยนในส่วนท่ีเป็นภาคผนวก ๑ บทบัญญัติด้านเทคนิคและด้านการบริหาร
จัดการของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินฯ ได้แก่ วัตถุประสงค์ (Objectives) ผลลัพธ์ที่คาดหวังและกิจกรรมหลัก 
(Expected results and main activities) ขอบเขตของคุณสมบัติทางภูมิศาสตร์ในการจัดซื้อจัดจ้างและการรับเงินช่วยเหลือ 
(Scope of geographical eligibility for procurement and grants) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารเพิ่มเติมฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารเพิ่มเติมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการ

เทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการอบรมและความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตร 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต โดยมีขอบเขตการบังคับใช้ในการสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน ทั้งนี้ มีก าหนดลงนามในระหว่างการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการด าเนินการดังกล่าว เห็นควรให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรก ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป และหลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกเข้าใจฯ แล้ว ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในรายละเอียดที่ทั้งสองประเทศจะให้ความร่วมมือกันต่อไป รวมทั้งควรมีการรายงาน
ความก้าวหน้าความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขั ดกับหลักการ       
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหากรณีประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้จัดท าความร่วมมือด้านการเกษตรด้วยได้ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกับของ
ประเทศไทยออกมาแข่งขันทางการค้า ท าให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านการตลาดและราคาสินค้า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การจัดท าความตกลงระหว่างส านักงานกลางแห่งชาติต ารวจสากลประเทศไทย (ต ารวจสากลกรุงเทพ) และ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารองค์การต ารวจสากลโดยตรง (Agreement 
between the INTERPOL National Central Bureau for Thailand in Bangkok and Royal Thai Police 
on Direct Access to the INTERPOL Information System) 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติการจัดท าความตกลงระหว่างส านักงานกลางแห่งชาติต ารวจสากลประเทศไทย (ต ารวจสากล
กรุงเทพ) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารองค์การต ารวจสากลโดยตรง (Agreement between 
the INTERPOL National Central Bureau for Thailand in Bangkok and Royal Thai Police on Direct Access to the 
INTERPOL Information System) มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต ารวจสากลกรุงเทพอนุญาตให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานต ารวจองค์การต ารวจสากลได้โดยตรง แต่จ ากัดเฉพาะการอ่านข้อมูลเท่านั้น 
เช่น เอกสารการเดินทางที่ถูกขโมยหรือสูญหาย ผลงานศิลปะ ภาพการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กระหว่างประเทศ และมอบหมาย
ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมอบหมาย เป็นผู้ลงนามความตกลงฯ ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019, Beijing,  China หรือ Beijing Expo 2019 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019, Beijing, 
China หรือ Beijing Expo 2019 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว และเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดแผนงาน และแผนเงินให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับ
ภาครัฐ และควรศึกษาเชิงลึกพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาด     
ขนาดใหญ่และทวีความส าคัญมากข้ึน เพื่อให้สินค้าท่ีน าไปจัดแสดงสอดคล้องตรงกับความต้องการ รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยกับต่างชาติภายในงาน รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าวของไทย
ให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึงในวงกว้าง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ระหว่างวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓-๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเข้าร่วมงานฯ 
ด้วย โดยหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ จะเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดแผนงานและแผนเงินให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
และส านักงบประมาณที่มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาน าประเด็นเรื่อง อุตสาหกรรมอนาคต ด้านอวกาศและอากาศยานเป็นส่วนหนึ่ง       
ในงานฯ รวมทั้งควรประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับ
ภาครัฐ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย -

สหพันธรัฐรัสเซีย คร้ังท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอขอแก้ไขข้อความในข้อ ๔.๓ (หนังสือกระทรวงพาณิชย์ 
ดว่นที่สุด ท่ี พณ ๐๖๑๐/๑๗๒๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐) เกี่ยวกับมูลค่าการค้าระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซียให้ถูกต้อง 
จากเดิม “ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น ๕ เท่า ภายใน ๕ ปี หรือ ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน
ปี ๒๕๖๒” เป็น “ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น ๕ เท่า ภายใน ๕ ปี หรือ ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปี ๒๕๖๓” 
                ๒. เห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการหารือกับสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
การลดอุปสรรคทางการค้าที่มใิช่ภาษี การพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างสองฝ่าย และความคืบหน้าการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานไทยและ
สหพันธรัฐรัสเซีย และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๓ (The 3rd Session of Sub-Commission on 
Trade and Economic Cooperation) ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เพิ่มเติมความร่วมมือในด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการค้าบริการโดยเฉพาะการบริการสุขภาพ ความร่วมมือด้านการ วิจัย   
และพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยเฉพาะเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการศึกษา สังคมวัฒนธรรม ทรัพย์สินทางปัญญา การเกษตร คมนาคม การบรรเทาภัยพิบัติ และการขยายความเช่ือมโยง       
ในภูมิภาคเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) รวมทั้งควรประสานการท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาลู่ทางการค้าและการลงทุนใหม่ ๆ ในสาขาที่ไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีศักยภาพ สามารถเช่ือมโยงไปสู่
การค้าและการลงทุนกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งจะเป็นตลาดใหม่ของไทยในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไทยส าหรับการประชุมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล 

(ASEAN Declaration of the Role of the Civil Service as a Catalyst for Achieving  the ASEAN Community 
Vision 2025) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้ 
                   ๑.๑ เห็นชอบถ้อยค าและสารัตถะในร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เ ร่งรัด   
ให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล (ASEAN Declaration on the Role of the Civil Service as a Catalyst for 
Achieving the ASEAN Community Vision 2025) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในประเด็นส าคัญ เช่น การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและการรับมือกับภัยพิบัติ และการบริหาร
จัดการคน การสร้างมาตรฐานความเป็นมืออาชีพและความสามารถของข้าราชการในภาคส่วนที่แตกต่างกันและสร้างประชาคม    
แห่งความเป็นมืออาชีพในแต่ละภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากข้ึน 
                    ๑.๒ ให้เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะผู้น าภาคราชการพลเรือนมีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาฯ ไปยัง
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียนภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๓ ให้นายกรัฐมนตรีร่วมลงนามในปฏิญญาฯ เพื่อรับรองปฏิญญาฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ 
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควร
เพิ่มเติมประเด็นให้ครอบคลุมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เมืองยั่งยืน และข้อมูล        
ด้านการด าเนินงานซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการรับรองปฏิญญาฯ ให้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกได้รับทราบและระดมความคิดเห็ น   
เพื่อผลักดันการด าเนินงานในระดับอาเซียนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรส่งเสริมการประสานการด าเนินงานของข้าราชการพลเรือน
โดยการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนตา่ง ๆ ของสังคม เพื่อร่วมด าเนินงานให้บรรลุวิสยัทัศน์ประชาคมอาเซยีนในบริบทต่าง ๆ ทั้งการเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนก าหนดแนวทางเพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการโดยการสร้าง
ความตระหนักรู้ในการจัดเตรียมข้อมูลและจัดท ากระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากน้ี ควรเพิ่มเติมข้อความ “Ensure that the civil service of ASEAN embrace good 
governance principles such as civil service integrity, citizen-centricity and innovation, ….” เพื่อให้ร่างปฏิญญาฯ      
มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการพลเรือนของประเทศในประชาคมอาเซียน 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรา่งปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘    
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) การเยือนราชอาณาจักรบาร์เรนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ระหว่างราชอาณาจักรบาห์เรนกับราชอาณาจักรไทย เนื่องใน
โอกาสการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นเอกสาร
ผลลัพธ์ในการเยือนฯ ที่แสดงเจตนารมณ์ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองราชอาณาจักรให้ดียิ่งขึ้น มีสาระส าคัญครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุขและการเดินอากาศ และการส่งเสริมประเด็น
ต่าง ๆ ระหว่างประเทศ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ    
ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และ

ยานพาหนะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐโกตดิวัวร์และก าหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนเป็นสินค้า        
ที่ต้องห้ามน าเข้าจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้

อาวุธและยุทโธปกรณ์และยานพาหนะเป็นสนิค้าท่ีต้องห้ามส่งออกไปยังสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และก าหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้
อาวุธและยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และก าหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
ที่ ๒๒๘๓ (ค.ศ. ๒๐๑๖) และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๑๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง รายงานผลการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ 
ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานด้านวัฒนธรรม 
รวมไปถึงนโยบายด้านวัฒนธรรมของฮ่องกงที่ไทยสามารถเรียนรู้และแสดงเจตจ านงในการร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานด้านวัฒนธรรมภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี ๒๑ อันแสดงถึงแนวโน้ม
ของฮ่องกงในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับจีนที่มากขึ้นในอนาคต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของฮ่องกง   
ที่ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนของฮ่องกงในไทย รวมทั้งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการก่อสร้าง ออกแบบ และบริหารสถานท่ีให้บริการทางวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์บริการด้านวัฒนธรรมระดับโลก ที่กระทรวงวัฒนธรรมก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน คร้ังที่ ๒๑ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน คร้ังท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ 

Meeting : AFMM) ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance 
Ministers’ and Central Bank Governors’ Joint Meeting : AFMGM) ครั้งที่  ๓ ระหว่างวันที่  ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เมืองเซบู 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุม AFMM ครั้งที่ ๒๑ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น (๑) ระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) ของประเทศไทยสามารถใช้งานได้ทั้งภายใต้
สภาวะการทดสอบและการใช้งานจริง (๒) ประเทศสมาชิกได้รับรองแผนการด าเนินการด้านภาษีอากร ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕      
ครบทุกประเทศแล้ว และ (๓) ที่ประชุมสนับสนุนการท างานของกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Infrastructure Fund : AIF) ในการร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ธนาคารโลก และ
หุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้ลงนามในพิธีสารฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการก าหนด      
ที่ท าการพรมแดน (Protocol 2 Designation of Frontier Points) ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการขนส่งสินค้าข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน   
มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
                ๒. การประชุม AFMGM ครั ้งที่ ๓ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในความร่วมมือด้านการเงินต่าง ๆ เช่น     
(๑) การด าเนินการตามแผนการรวมกลุ่มด้านการเงินของอาเซียน (๒) การพัฒนาตลาดทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและมี    
ความเช่ือมโยงในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการริเริ่มพันธบัตรสีเขียว และ (๓) การเปิด
เสรีการค้าบริการทางการเงินภายในอาเซียน ซึ่งสมาชิก ๔ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย ให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ภายใต้กรอบ     



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                       (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน ฉบับที่ ๗ แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน     
ฉบับที่ ๘ ซึ่งคาดว่าการลงนามจะมีขึ้นในการประชุม AFMGM ครั้งต่อไปในปี ๒๕๖๑ ที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ที่ประชุม      
ได้มีการหารือถึงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+3 
Macroeconomic Research Office : AMRO) เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกได้ทันท่วงทีด้วย 
               ๓. ส านักเลขาธิการอาเซียน ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  ( International Monetary Fund : IMF) 
ADB และ AMRO ได้น าเสนอรายงานสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสรุปว่า เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน   
ยังสามารถเติบโตได้ดี แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการด าเนินนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก
อาเซียนจะกระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การใช้จ่ายของภาคสาธารณะ และการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ จะช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการ

เทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ฉบับภาษาไทย และภาษาอาหรับ 
เพ่ิมเติม 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้า นการเกษตร 
ฉบับภาษาไทย และภาษาอาหรับ ซึ่งเพิ่มเติมจากฉบับภาษาอังกฤษที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนาม 
โดยมีก าหนดการลงนามในระหว่างการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๐  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ที่เห็นว่า ในระยะต่อไปเพื่อให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วนของสาระส าคัญของข้อเสนอการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจกับ
ต่างประเทศ หรือร่างข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องหารือในรายละเอียดกับกระทรวงการ
ต่างประเทศทุกครั้งให้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอให้ได้ความชัดเจนก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถด าเนินการเตรียมการลงนามได้ล่วงหน้าและทันสถานการณ์ก่อนการลงนาม
เป็นทางการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและ        

รัฐเอริเทรีย 
           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดงันี้ 
             ๑. เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๓๑๖ (ค.ศ. ๒๐๑๖) และที่ ๒๓๑๗ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรยี โดย
ให้คงมาตรการลงโทษสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลยีและรัฐเอริเทรีย ซึง่มีสาระส าคญัครอบคลุม ๔ มาตรการ ได้แก่ มาตรการลงโทษ
ทางอาวุธ การห้ามเดินทาง การอายัดทรัพยส์ิน และการห้ามน าเข้าถ่านไม้จากโซมาเลีย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ และแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง            
ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๓๓๙ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยมีสาระส าคัญเป็นการเห็นชอบการต่ออายุมาตรการ
ลงโทษทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๑ 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานอัยการสูงสุดถือปฏิบัติและแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป 
 

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอรับการสนับสนนุงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เงินช่วยเหลอืผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวนทั้งสิ้น ๑,๓๙๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท 
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพส าหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จ านวน ๖,๑๘๓ คน ตามที่ กอ.รมน. เสนอ 
                ๒. ให้ กอ.รมน. ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว เพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการใช้ทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่ยังคงเหลือและ      
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเท่านั้น โดยเห็นควรยุติการให้    
ความช่วยเหลือด้านการเงินเป็นรายบุคคลแก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งหาก กอ.รมน. เห็นว่ามีความจ าเป็นก็สมควรปรับแนวทาง    
การให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐแทน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
นโยบายที่ 

๓ 
 

การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                    (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)  
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๑๖ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความร่วมมือ Abu Dhabi 

Dialogue ครั งท่ี ๔ ณ กรุงโคลัมโบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาโคลัมโบ (Colombo Declaration) ซึ่งที่ประชุมหารือระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ Abu Dhabi Dialogue (ADD) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา ได้มีการยกร่างปฏิญญาฯ ข้ึน มีสาระส าคัญใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การจัดจ้างแรงงาน การรับรองมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพิจ ารณาปรับแนวทางด าเนินการ           
ให้สอดรับกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและถูกกฎหมาย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับรองร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรา่งปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๑ (Commission on the Status of Women-

CSW61) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๑ (Commission 

on the Status of Women-CSW 61) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทน
ประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๑ (CSW 61) โดยได้กล่าวเน้นถึงความส าคัญของความร่วมมือ
การพัฒนาสตรี และประเทศไทยได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาสตรีมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการศึกษา เด็กผู้หญิงมีโอกาสเข้าถึงระบบ
การศึกษาพื้นฐานเท่ากับเด็กผู้ชาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าด้านก าลังแรงงาน อีกทั้งรัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพสตรีในทุกมิติด้วย 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ เป็นประธานและกล่าวเปิดงานกิจกรรม
คู่ขนาน เรื่อง การส่งเสริมสตรีในด้านเศรษฐกิจในบริบทเปราะบาง โดยได้เน้นย้ าความก้าวหน้าและความส าเร็จของประเทศไทย     
ในการเป็นผู้ริเริ่มการจัดท าร่างแผนปฏิบัตกิารระดับภมูิภาคว่าด้วยการยุตคิวามรุนแรงต่อสตรี และการจัดท ามาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติด้านสตรีกับการสง่เสรมิสนัติภาพและความมั่นคงของประเทศไทย นอกจากน้ี ได้พบปะหารือรัฐมนตรีด้านการเสริมสร้างสตรี
และการคุ้มครองเด็ก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การเยี่ยมเยียนเครือข่ายหญิงไทยและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การให้ความช่วยเหลือ
หญิงไทยในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการเยี่ยมเยียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคนไทยและหญิงไทย
ในประเทศแคนาดา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการด าเนินโครงการบ้านประชารัฐและโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ 
ซึ่งผลการด าเนินโครงการฯ พบว่าทั้ง ๒ โครงการมียอดการอนุมัติสินเช่ือต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสภาพความเป็นจริง 
กระทรวงการคลังเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการฯ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการบ้านประชารัฐ 
                           ๑.๑.๑ ขอยกเลิกการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จากที่ก าหนดว่า “ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์   
ในที่อยู่อาศัยมาก่อน” เป็น “ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย” 
                           ๑.๑.๒ ขอแก้ไขเง่ือนไขของมาตรการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) กรณีการกู้เพื่อปลูกสร้าง    
ที่อยู่อาศัย วงเงินสินเชื่อไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาทต่อหน่วย จากที่ก าหนด ให้รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย เป็น ไม่ต้องน าราคา
ประเมินท่ีดินมารวมพิจารณาด้วย 
                    ๑.๒ โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ 
                           ๑.๒.๑ โครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ขอแก้ไข จาก “เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีไม่เคยมีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย
มาก่อนและมีรายได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ในวันที่ยื่นจองสิทธิ” เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท   
ต่อเดือน ในวันที่ยื่นจองสิทธิ” 
                          ๑.๒.๒ โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) จาก “เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์    
ในที่อยู่อาศัยมาก่อน” เป็น “เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ีปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย” 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐและโครงการ         
บ้านธนารักษ์ประชารัฐเร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใหม่ที่ผ่อนปรนขึ้น          
เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
    ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี  
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรและแรงงานไทย จึงให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากร โดย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                    (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)  
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๑๘ 

                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพื นที่ EEC ทั งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส าหรับแรงงานที่ประสงค์     
จะพัฒนาความรู้เพ่ิมเติม 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าฐานข้อมูลแรงงานที่มี
อยู่ในปัจจุบันและประมาณการความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื นที่ EEC เพ่ือน าไปใช้ก าหนด
เป้าหมายในการผลิตบุคลากรแต่ละประเภทและระดับให้ตรงตามความต้องการต่อไป ทั งนี  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน    
๓ เดือน 
                ๒. ด้านบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑       
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรมในระยะทุก ๆ ๓ เดือนและระยะ ๑ ปี นั้น ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนดังกล่าวโดยเน้น ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ การเกษตร 
การบริหารจัดการน้ า การศึกษา และการสาธารณสุข ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนเป็นล าดับแรก และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผนฯ ท้ังด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เป็นต้น 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมจัดให้มีบริเวณที่พักส าหรับผู้โดยสารซึ่งมีความจ าเป็นต้องค้างคืนเพื่อรอการเดินทาง 
ณ สถานีรถไฟส าคัญ เช่น สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) โดยจัดสถานท่ีที่มีความมิดชิด เป็นกิจจะลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ หากพบคนเร่ร่อนหรือคนไร้ที่พึ่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ให้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน 
๓ ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
สาธารณสุขเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มบุคคลต้องชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดสิทธิด้านการรักษาพยาบาลไม่ควรซ้ าซ้อนกันระหว่างสิทธิแต่ละประเภท และการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาจจะ
กระทบต่อเงินกองทุนประกันสังคมในอนาคต จึงควรค านึงถึงผลกระทบดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้า
เป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับบุคคล      
ซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรจัดท าประมาณการภาระงบประมาณที่จะ
เกิดขึ้นให้ครอบคลุมครบถ้วน มีความถูกต้อง แม่นย า และทันต่อสถานการณ์ ท้ังในระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีและส านักงบประมาณในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๔ 
 

การศึกษาและเรียนรู้ 

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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                                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลความคืบหน้าในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท   

ใช้ความรุนแรง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อท าหน้าที่ประสานแผนการด าเนินงาน 
ติดตาม ส่งเสริมการด าเนินงาน ยกระดับแผนการด าเนินงานและจัดท ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานประจ าปีในภาพรวม 
ทั้งนี้ สถิติการก่อเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงช่วง ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการก าหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา     
ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๙ และรายงานถึงสาเหตุและวิธีการที่ด าเนินการแล้วส่งผลให้สถิติการก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลง              
ให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๒ เดือน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(ม.ท.ศ.) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษา  ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมอบให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการและ
ประสานงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีแล ะคณะเข้าเฝ้า    
ทูลละอองธุลีพระบาท ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง มีสาระส าคัญเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยงระบบ
คุณวุฒิของประเทศทุกระดับและประเภท ให้ยึดโยงกับระดับความสามารถของบุคคลที่เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ การศึกษา 
การฝึกอบรม และประสบการณ์ จากกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทางการศึกษา และกรอ บ
มาตรฐานอาชีพซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านมาตรฐานอาชีพ/ฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ และองค์กรต่าง ๆ ตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (๑) นิยามศัพท์  
ที่เกี่ยวข้องในความหมายของค าว่า “ทักษะ” (skill) (๒) วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (๓) นิยามของระดับคุณวุฒิที่ ๓ 
ด้านความรู้ (๔) บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในส่วนขององค์กรด้านการศึกษา สถานศึกษา
และองค์กรฝึกอบรม และองค์กรกลาง และ (๕) ยุทธศาสตร์ รวมทั้งควรก าหนดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายก ากับ



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

การด าเนินงานและผลักดันแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกรณีให้มีองค์กรกลาง ท าหน้าที่ในการบริหารและจัดการ    
เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระบบคุณวุฒิของประเทศ เห็นควรพิจารณาในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยค านึงถึงบทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติซึ่งมีการออกกฎหมายรองรับการด าเนินงานอยู่แล้ว เพื่อมิให้
เกิดความซ้ าซ้อน และควรก าหนดแนวทางการก ากับดูแลและประเมินผลองค์กรกลางให้ชัดเจน นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงคณะกรรมการค่าจ้างก าหนดเทียบเคียงค่าตอบแทนขั้นต่ าที่เหมาะสมในแต่ละระดับตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ค่าตอบแทน
สามารถสะท้อนศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นแรงจูงใจให้แรงงานในตลาดแรงงานมีการพัฒนาฝีมือให้ได้
ระดับคุณวุฒิที่เป็นมาตรฐาน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้สามารถน ากรอบคุณวุฒิดังกล่าวไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้น าแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
โดยในการจัดท าแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ จัดท าแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประเด็นการปฏิรูป
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วย 
                    ๒.๒ พิจารณาก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณา      
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการสร้างจิตส านึกด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป ท้ังนี้ ให้พิจารณาความเป็นไปได้ของการน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปใช้
ในทางปฏิบัติด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เพื่อวางแผนการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในและต่างประเทศ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การพิจารณาอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและ      
สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน       
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนกับหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินโครงการฯ 
จ านวน ๒๘,๒๒๒,๙๐๐ บาท โดยเป็นค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง จ านวน ๒๒,๕๒๔,๖๐๐ บาท และเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน จ านวน 
๕,๖๘๙,๓๐๐ บาท จึงเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ    
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐  

       เร่ือง  แนวทางและมาตรการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(สงกรานต์แบบไทย ใช้น  าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี ้
                ๑. การรณรงค์เรื่อง “สงกรานต์แบบไทย” ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมให้เกิด “๑ อ าเภอ ๑ ลานวัฒนธรรม”    
(๒) ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย (๓) ขอความร่วมมือรณรงค์เรื่องการแต่งกายในเทศกาล
สงกรานต์ด้วยความสุภาพเหมาะสมกับเทศกาลฯ รวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และ (๔) ขอความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการในการจัดแสดงทางวัฒนธรรมหรือการแสดงต่าง ๆ 
                ๒. การรณรงค์เรื่อง “การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า” ประกอบด้วย (๑) ขอความร่วมมือประชาชนในการเล่นน้ าอย่างรู้คุณค่า
โดยไม่สิ้นเปลือง และ (๒) ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดสถานที่ในการเล่นสาดน้ าให้แก่ประชาชนหรือการก าหนดพื้นที่    
เล่นสาดน้ า (Zoning) 
                ๓. การรณรงค์เรื่อง “การก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย” ประกอบด้วย (๑) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน 
ผู้ประกอบการสถานบันเทิง หรือผู้จัดกิจกรรมการแสดงรื่นเริงในพื้นที่ต่าง ๆ (๒) ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคุณค่าของ
ประเพณีสงกรานต์และตามกฎระเบียบต่าง ๆ (๓) ขอความร่วมมือจากประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและประชาชนท่ีใช้ถนนหนทาง
ต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจรอย่างเคร่งครัด และ (๔) ขอความร่วมมือสถานประกอบการขนส่ง และประชาชนเตรียมพร้อม
ในการขับขี่ยานพาหนะในระยะทางไกล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง ขอบเขตพื นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่า

ภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง เพื่อประกาศ
เขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รวมทั้งกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนแม่บท
และผังแม่บท กลไก และกระบวนการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า เพื่อให้บริเวณเมืองเก่าได้รับการคุ้มครอง    



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

ดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ     
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับกรณีขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวหรืออยู่ในเส้นทาง/เขตทาง/พื้นที่ ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า ซึ่งอาจมีการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเมืองเก่าต้องมีการตรวจสอบ
ร่วมกันอีกครั้ง และพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าและกรอบเวลาให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานสามารถวางแผนงาน/
โครงการได้ รวมทั้งขยายขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าราชบุรีออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่วัดสัตตนารถปริวัตร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็น
โบราณสถานตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ การด าเนินการใด ๆ กับโบราณสถาน ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการน ากรอบแนวทางการอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองเก่าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน   
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 
นโยบายที่ 

๕ 
 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
                    ๑.๑ ประชากรไทยผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๔๘.๓๗ ล้านคน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙) ลงทะเบียนสิทธิแล้ว จ านวน ๔๘.๓๓ ล้านคน (ร้อยละ ๙๙.๙๓) 
                    ๑.๒ หน่วยบริการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย (๑) หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ จ านวน ๑๑,๕๖๕ แห่ง (๒) หน่วยบริการประจ า จ านวน ๑,๓๐๑ แห่ง และ (๓) หน่วยบริการรับส่งต่อ จ านวน ๑,๑๐๙ แห่ง 
                    ๑.๓ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เช่น (๑) บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ให้บริการผู้ป่วยนอก 
จ านวน ๑๗๓.๒๓ ล้านครั้ง (๓.๖ ครั้ง/คน/ปี) ให้บริการผู้ป่วยใน จ านวน ๕.๗๘ ล้านครั้ง (๐.๑ ครั้ง/คน/ปี) ให้บริการกรณีอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน จ านวน ๑.๓ ล้านครั้ง (๒) บริการเฉพาะ ให้บริการผู้ป่วย HIV จ านวน ๒๗๐,๙๓๓ คน ให้บริการผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังโดยการบ าบัดแทนไต จ านวน ๔๕,๖๒๙ คน ปลูกถ่ายไต จ านวน ๑๗๒ คน ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
จ านวน ๑.๗ ล้านคน และให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง จ านวน ๘๐,๘๒๖ คน 
                    ๑.๔ การคุ้มครองสิทธิ มีการประสานส่งต่อผู้ป่วยผ่านช่องทางต่าง ๆ จ านวน ๕๗๙,๓๓๘ เรื่อง ช่วยเหลือเบื้องต้น
ให้แก่ผู้รับบริการ จ านวน ๘๘๕ คน 
                     ๑.๕ ความพึงพอใจ ประชาชนผู้มีสิทธิมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๙.๕ และความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ร้อยละ ๗๐ 
                ๒. ปัญหาและอุปสรรค เช่น มีความกดดันระหว่างหน่วยบริหารงบประมาณและหน่วยให้บริการจากการบริหาร
กองทุนภายใต้ข้อก าจัดด้านงบประมาณ ความต้องการบริการสุขภาพที่สูงขึ้นจากโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพ    
ที่เป็นผลจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือชดเชยการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๔,๙๗๙,๔๐๕,๕๐๐ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข เห็นควรอนุมัติ      
ในหลักการเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเหน็ว่า การปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
อาจส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณ ประกอบกับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการก าหนดค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข   
ทั้งระบบ จึงเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขส่งร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการ
พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อน หากคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
ก็ให้กระทรวงสาธารณสุขขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบกลางอีกครั้งหนึ่ง 
                    ๑.๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายบริการ
ส าหรับผู้ป่วยใน รวมบริการส าหรับเด็กเกิดใหม่ (ค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)    
เงิน ๓,๓๗๖,๓๖๔,๕๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และบริการกรณีเฉพาะที่มีผลงานบริการเกินเป้าหมาย    



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

เงิน ๖๐๓,๐๔๑,๐๐๐ บาท ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ      
ได้หารือร่วมกันแล้ว  
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน ๑๐ โครงการ 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. โครงการที่เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวช้ีวัดตามแผนที่ก าหนด จ านวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดเตรียม
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ โครงการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านวัคซีนโดยหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ และ
โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่ระดับอุตสาหกรรมในประเทศ 
                ๒. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ มีความก้าวหน้าแต่ช้ากว่าแผน จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน  และโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบจีอี  
ชนิดเช้ือเป็นโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม  
                ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ด้วยงบประมาณของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 
โครงการเตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน  GMP และโครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 
บาดทะยัก ไอกรนและการผลิตวัคซีนผสมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบ 
                ๔. ชะลอการด าเนินโครงการ และเลื่อนก าหนดการด าเนินงาน ๑ โครงการ คือ โครงการขยายก าลังการผลิตวัคซีน
ป้องกันวัณโรคเพื่อรองรับการจ าหน่าย UNICEF 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื นที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั งสถานบริการ รวม ๖ ฉบับ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการรวม ๖ ฉบับ มีสาระส าคัญ
เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดตรัง จังหวัด
นครพนม และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

                    ๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตรัง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครพนม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการที่เห็นควรด าเนินการตรวจสอบ
ความชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโดยต้องไม่อยู่ใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกับท่ีตั้งของโรงเรียน
หรือสถานศึกษา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ก ากับดูแลให้เจ้าพนักงานของรัฐควบคุมการอนุญาตจัดตั้งสถานบริการหรือสถานประกอบการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ       
ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างเข้มงวด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื นที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั งสถานบริการ รวม ๗ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการรวม ๗ ฉบับ มีสาระส าคัญ
เพื่อก าหนดเขตพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระบุรี (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ บางฉบับ อาจมีประเด็นขัดแย้งเรื่องระยะห่างของที่ตั้งสถานบริการในกฎหมาย     
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้ด าเนินการตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการต้องไม่อยู่
ใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกับท่ีตั้งของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ก ากับดูแลให้เจ้าพนักงานของรัฐควบคุมการขออนุญาตสถานบริการหรือสถานประกอบการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  แผนปฏิบัติการป้องกนัอุบติัเหตุและอ านวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม 

(ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ เมษายน ๒๕๖๐)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอ านวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม มีการบูรณาการการท างานร่วมกับศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ระยะเวลาการด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดจ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ และอ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน  
                ๒. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ได้แก่ (๑) แผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ทางน้ า ทางราง 
และทางอากาศ และ (๒) แผนอ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ในการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนระหว่างการเดินทาง 
และการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้จ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งมีมาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย (๑) ด้านกายภาพ เช่น ตรวจสอบลักษณะภายภาพ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน (๒) ด้านยานพาหนะ 
เช่น ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ (๓) ด้านการสัญจร เช่น อ านวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน และสนับสนุนเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณใ์นการปฏบิัติ รวมทั้งจัดจุดพักรถ (๔) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น บังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง (๕) ด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ า เช่น จัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยทางน้ าประจ าท่าเทียบเรือ และ (๖) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เช่น ให้ความช่วยเหลือและเยียวยา  
หลังเกิดอุบัติเหตุ และประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ 
                ๒. ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นว่า จากเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ไม่ได้เกิดขึ้นทุกอ าเภอ และมีเพียงบางอ าเภอที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก จึงขอให้มีการด าเนินมาตรการอย่างเข้มงวด    
มีการติดตาม ก ากับการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อ าเภอที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ๑๐๐ อันดับแรก ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอ านวยความสะดวก     
ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ 
รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีมติ    
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าชับให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้มงวดในการตรวจตราการปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบผู้กระท าผิดกรณี     
ที่ไม่รุนแรงในช้ันแรกให้ใช้วิธีการแนะน า ตักเตือน หรือห้ามปราม และสร้างความรับรู้ความเข้าใจก่อน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าที่ต ารวจควรติดตั้งกล้องบันทึกภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                    (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   

    เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานบริการและการด าเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานบริการและการด าเนินการของสถานบริการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานบริการต่าง ๆ รวมถึงประเภทของสถานบริการ เพื่อให้การด าเนินงานของสถานบริการเป็นไปโดย
สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา 

                   ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๘     
ที่ก าหนดให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับวัยรุ่นระดับเหนือขึ้นไปจากข้อ ๗ รวมถึงการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางการแพทย์    
ที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้ก าหนดให้ยุติการตั้งครรภ์ อันเนื่องมาจากมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวล
กฎหมายอาญาให้ชัดแจ้ง จึงอาจไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว และร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕ ที่ก าหนดให้วัยรุ่น
อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป มีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในการรับการบริการ 
เห็นว่า การก าหนดช่วงอายุดังกล่าวนั้นต่ าเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการควบคุมในต่างประเทศ นอกจากนี้ ร่างข้อ ๑๖ (๒)      
ที่ก าหนดให้วัยรุ่นอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ท่ีมาขอรับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์หากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สามารถยุติ
การตั้งครรภ์ได้ อาจเป็นการก าหนดหลักการในกฎกระทรวงฯ เกินจากเจตนารมณ์ในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ     
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นการก าหนดที่ขัดแย้งกับหลักการในมาตรา ๓๐๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ที่ก าหนดให้หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูกเป็นความผิด กรณีนี้ไม่ว่าบิดา
มารดาจะให้ความยินยอมหรือไม่ ย่อมไม่อาจถือเป็นกรณีข้อยกเว้นความผิดตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้       
จึงเห็นควรปรับปรุงร่างข้อ ๑๖ (๒) ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๖ 
 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การรายงานผลการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. รับทราบการรายงานผลการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และผลการติดตาม
การก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่นอกเหนือจาก
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   ๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
(เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ซึ่งมีรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น (รวมงบประมาณเพิ่มเติม) 
๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๕๒,๗๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๐ 
                ๒. มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐ 
                    ๒.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๕๒,๖๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ 
จ านวน ๒๐๔,๐๒๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๑๕ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๕๒.๐๐) ทั้งนี้ ผลการโอนจัดสรรงบประมาณ
ไปยังภูมิภาคแล้ว จ านวน ๔๗๘,๒๐๐ ล้านบาท 
                    ๒.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
                          ๒.๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงิน        
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๐,๖๘๐ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ และเบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔ 
                          ๒.๒.๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน      
๒ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว ๓๕,๑๗๕ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๗,๙๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๖ และเบิกจ่ายแล้ว 
๒๓,๑๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๓ 
                ๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
๑๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ 
                ๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๐๐๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๓๓,๑๐๐ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๕ และเบิกจ่ายแล้ว ๑๕๒,๙๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๐ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้าง

ความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๖,๒๘๑,๕๒๐,๑๐๐ บาท เพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ 
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดงักล่าวตอ่ไป ส าหรับวงเงินท่ีเหลืออยู่ จ านวน ๑๓,๖๖๑,๒๗๒,๑๐๐ บาท และรายการที่ยังไม่ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัด
ด าเนินการและน าส่งส านักงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ รายการงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศด าเนินการ    
ตามแนวทางการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรณีวงเงิน
เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการเสนอนายกรัฐมนตรี    
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ มีสาระส าคัญเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายส าหรับงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย  
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เป็นจ านวน ๑๑,๘๖๖,๕๑๒,๓๐๐ บาท และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ       
เมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ในล าดับที่ ๑๔-๑๙ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ จากเดิมเป็น ดังนี ้
                    ๑.๑ วันที่  ๑ กุมภาพันธ์-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (จากเดิม วันที่  ๑ กุมภาพันธ์-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)          
ส านักงบประมาณพิจารณาจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
                    ๑.๒ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จากเดิม คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณฯ) 
                    ๑.๓ วันที่ ๒๖ เมษายน-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส านักงบประมาณประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และด าเนินการรับฟังความคิดเห็น    
เรื่องการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรค ๒ 
                    ๑.๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณฯ และ
ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  การรายงานผลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบการรายงานผลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี ๒๕๕๙/๖๐ ผลการประเมินพบว่า 
การผลิตข้าวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกษตรกรลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลง แต่ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๓๗๒ กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย ๕ กิโลกรัมต่อไร่ และได้ข้าวที่มีคุณภาพดีกว่ามาก โดยร้อยละ ๓๓ ของปริมาณผลผลิตน าไปจ าหน่าย   
ได้ราคาเฉลี่ย ๑๐,๗๐๐ บาทต่อตัน สูงกว่านอกโครงการซึ่งได้ราคาเฉลี่ย ๙,๒๔๒ บาทต่อตัน 
                    ๑.๒ โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ผลการติดตามพบว่า 
เกษตรกรสมัครเข้ารว่มโครงการ จ านวน ๖๖,๘๐๐ ราย พื้นที่ ๓๒๓,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑ และร้อยละ ๑๐๘ ของเป้าหมาย
โครงการ โดยชนิดพืชที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ที่จะปลูกมากท่ีสุด คือ ถั่วเขียว ถ่ัวเหลือง และข้าวโพดหวาน 
                    ๑.๓ โครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ผลการติดตามพบว่า 
กลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด จ านวน ๖๖ กลุ่ม 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายสินเช่ือแล้ว ๕๓ กลุ่ม วงเงินสินเชื่อ ๑๓๓.๕๕ ล้านบาท 
                    ๑.๔ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ผลการติดตามพบว่า เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๒,๕๑๒ ราย พื้นที่ ๑๙๕,๓๐๙ ไร่ 
หรือร้อยละ ๙๘ ของเป้าหมาย มีการไถเตรียมดินเพื่อปลูกแล้ว ๑๐,๕๕๙ ราย พื้นที่ ๑๖๔,๑๔๖ ไร่ หรือร้อยละ ๘๔ ของพื้นที่    
เข้าร่วมโครงการ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. แล้ว ๖๘.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณการไถ
เตรียมดิน 
                    ๑.๕ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลการติดตามพบว่า เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ  
๒๘,๓๓๑ ราย พื้นที่ ๒๖๘,๔๙๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๒ ของพื้นที่เป้าหมาย โดยด าเนินการใน ๒๙ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๓ 
ของจังหวัดเป้าหมาย ๓๕ จังหวัด และคาดว่าเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เกษตรกรบางราย     
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแลว้ น าข้าวโพดเมล็ดไปขายยังลานเทท่ัวไป ที่ความชื้นสูง ๒๐-๓๐% ได้ในราคาประมาณกิโลกรัมละ ๔.๗๐ บาท 
                ๒. ให้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและความคืบหน้าของมาตรการด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้ง       
ที่รายงานในคราวนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการให้บริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพ่ือลด

ต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒   
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาด
เพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                     ๑.๑ ด าเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
และอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาด     
เพื่อลดต้นทุนสมาชิก ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ประกอบด้วย การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดประเภทเครื่องจักรกลทางการเกษตร
และอุปกรณ์การตลาด เงื่อนไขในการด าเนินโครงการและแผนปฏิบัติงาน โดยขอให้เพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุม
การด าเนินงานตามกิจกรรมทั้งหมด 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

                     ๑.๒ ผลการด าเนินงานการให้บริการโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์
การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวได้ให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวแก่สมาชิก
และเกษตรกรทั่วไป จ านวน ๑,๘๕๗ ราย พื้นที่ ๒๑,๐๕๙ ไร่ และสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ให้บริการเครื่องสีข้าวโพด   
เลี้ยงสัตว์ จ านวน ๕,๑๘๒ ราย ปริมาณ ๒๓,๑๖๖ ตัน 
                ๒. ให้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและความคืบหน้าของมาตรการด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้ง         
ที่รายงานในคราวนี้ โดยแสดงใหเ้ห็นถึงผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมของแต่ละโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร    

ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน    

การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน ๗๒,๙๐๔,๐๐๐ บาท  
งบประมาณที่เบิกจ่าย จ านวน ๗๐,๕๖๔,๖๔๖ บาท คงเหลือ จ านวน ๒,๓๓๙,๓๕๔ บาท (ส่วนภูมิภาค จ านวน ๑,๗๘๕,๐๓๒ บาท 
และส่วนกลาง จ านวน ๕๕๔,๓๒๒ บาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และขอขยาย

ระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                     ๑.๑ รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวช่วงผลผลิต
ออกสู่ตลาด จ านวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐ (๒) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (๓) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการ
ค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ และ (๔) โครงการจัดหาตลาดนัดข้าวเปลือก โดย ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ สามารถ
ดึงอุปทานออกจากตลาด ประมาณ ๖,๖๙๓,๗๐๔.๗๕ ตัน จากเป้าหมาย ๑๓.๕๐ ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๘ ส าหรับการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรงุคุณภาพข้าว ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ๒,๔๗๐,๓๕๗ ราย มูลค่า ๒๑,๙๙๖.๗๓ ล้านบาท 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร      
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอ จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
                ๒. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ เห็นควรให้ ธ.ก.ส. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามผลการโอนเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว    
ที่เกิดขึ้นจริง โดยขอให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซ้อนของเกษตรกร ก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและน าส่งให้ ธ.ก.ส. ใช้ประกอบการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและ   
ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดิน และในระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์ควรวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานในเชิงลึกให้ชัดเจน
มากขึ้นในรายงานผลการด าเนินงานว่า ส่วนต่างราคาข้าวท่ีสูงกว่าตลาดทั่วไปนั้นจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากราคาข้าว
ที่สูงข้ึนมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี ธ.ก.ส. ควรต้องเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและไม่ซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือ
เกษตรกร เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอ
ขยายออกไปเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี ้

 ๑.๑ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
(ด้านการผลิต) จ านวน ๓ โครงการ ระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๕,๘๗๑.๑๔๒ ล้านบาท 

 ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการ โดยการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งใช้จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืชก่อน หากไม่เพียงพอ    
จึงขอใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๐๘๗.๕๐๕ ล้านบาท ซึ่งในส่วนของงบด าเนินงานจะต้องเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสม
ของอัตราค่าใช้จ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะต้องเสนอให้ส านักงบประมาณพิจารณาก่อน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องตรวจสอบความพร้อม    
ในการด าเนินโครงการ ก่อนจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย แล้วขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ ตามขั้นตอนต่อไป ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ภายในวงเงินไม่เกิน 
๕๗.๐๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ ใหม่) ภายในวงเงินไม่เกิน 
๔๑๑.๐๒๕ ล้านบาท และ (๓) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๖๑๙.๔๘๐ ล้านบาท  

 ๑.๓ ส าหรับงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรตามแผนการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจาก
ขณะนี้ล่วงเลยระยะเวลาในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามขั้นตอนปกติแล้ว เห็นควร   
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดเตรียมความพร้อมของแต่ละโครงการแล้วจัดท ารายละเอียดเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
ในขั้นตอนการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แปรญัตติ) ตามขั้นตอนต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของการด า เนินโครงการในปี ๒๕๖๐ 
แล้วน าเสนอส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนด าเนินการในปีต่อไป หากผลการด าเนินโครงการในปีแรก
ไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิหรือไม่คุ้มค่า ให้พิจารณายกเลิกโครงการ 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของส านักงบประมาณและความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติที่เห็นควรมมีาตรการในการก ากับ ควบคุม ดูแลการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นถึงวิธีในการบริหารจัดการ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ ผู้บริหารของส่วนราชการ และ
หัวหน้าโครงการ เพื่อรับผิดชอบดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยเน้นถึง
ผลสัมฤทธ์ิ ท้ังในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนการผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น ให้คณะรัฐมนตรี
รับทราบตามก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ นอกจากนี้ ควรติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ทุกปี มีการประเมิน ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดโครงการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
หากมีการขยายผลการด าเนินการในระยะต่อไป ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือด าเนินโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้สมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อด าเนินโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและ     
ลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ที่เห็นควรตรวจสอบรายช่ือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นผู้ที่กู้เงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ    
การผลิตข้าวอย่างแท้จริงและไม่มีความซ้ าซ้อนเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งควรพิจารณา
การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าบัญชี และแผนการจัดการ
หนี้ในครัวเรือน เพื่อลดปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบข้อมูลของเกษตรกร



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

และสถาบันเกษตรกรให้มีความทันสมัย และมีการบูรณาการข้อมูล กระบวนการท างาน และเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่มของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันก่อนการด าเนินการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ในส่วนของการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อด าเนินโครงการฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปหารือในรายละเอียด
ร่วมกับส านักงบประมาณให้ได้ข้อยุติก่อน โดยหากเห็นชอบตามความเห็นของส านักงบประมาณก็ให้ด าเนินการต่อไปได้ แต่หากยัง
มีความเห็นแตกต่างกัน ให้น าเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว

ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ 
ค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ จ านวน ๑๓๔.๙๓ ล้านบาท เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นกรณีเฉพาะราย 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมการค้าภายในเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี      
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และควรให้ความส าคัญกับการประเมิน    
ผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบและชัดเจน และรายงานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
และคณะรัฐมนตรีรับทราบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็น

มาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตทุเรียน       
แช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บังคับส าหรับสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ผลิตเพื่อการส่งออก ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
ส าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งอย่างใกล้ชิด รวมทั้งควรเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติ     
ที่ถูกต้องให้ได้มาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

        ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดา้นการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศ และการขยาย



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

ความร่วมมือทวิภาคีด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมีสาระส าคัญครอบคลุม ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
ระหว่างกัน (๒) ส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนระหว่างกัน (๓) อ านวยความสะดวกการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อ (๔) แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านการศึกษาและหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยวให้กับบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว (๕) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ และ (๖) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการ
ตามบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่ องเที่ยว
และกีฬามอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ (โดยระบุต าแหน่ง) 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้แทนส าหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณที่เห็นควรให้มีการหารือและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของทั้งสองประเทศเพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกการท าธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งควรพิจารณาก าหนดแนวทาง
ส่งเสริม เช่น (๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับรูปแบบและบริการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพโดยเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน เช่น กลุ่มวัยท างาน กลุ่มสตรี กลุ่ม Honeymoon และ Health and Wellness 
และ (๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรับทราบการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือในวงกว้าง เป็นต้น 
ส าหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
โดยการปรับแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานไปด าเนินการก่อน 
ส่วนปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและ ไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism คร้ังท่ี ๔  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism 
ครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะเป็นการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติ    
ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้โอกาส   
การจัดงานดังกล่าวในการสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการสร้างงาน รายได้ 
ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และผลักดันให้ประเทศไทย
พัฒนาไปเป็น “ครัวโลก” (Kitchen of the World) ผ่านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทย ตามที่กระทรวง       
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงบประมาณที่เห็นควร      
มีแผนบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด และพิจารณาความเป็นไปได้ตามเง่ือนไขของ
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเป็นเจ้าภาพดังกล่าว ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
จากการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว เห็นควรให้ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเพื่อเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเห็นชอบในหลักการการส่งเสริมป่าเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่  
ที่มีเอกสารสิทธิ์ โครงการ Sanuk Colors Food Valley : Diversity of Functional Organic โครงการ Sanuk Farmer Market 
โดยขอรับการสนับสนุนการจดัตั้ง “ตลาดเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด” ขึ้นใน “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม” โครงการน าร่อง 
“การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดมุกดาหาร” การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงเส้นทางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และจีน และโครงการพัฒนาและบินส ารวจแหล่งน้ าบาดาล
ดว้ยวิธีทางธรณีฟิสิกส์เพื่อสนับสนุนแผนบริหารจัดการน้ า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่าง ๆ ในรายละเอียด โดยค านึงถึง   
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ก่อนด าเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไป 
               ๒. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการ     
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

        ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้กรอบ BIMSTEC  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าภายใต้กรอบ Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมให้มีกรอบ
ความร่วมมือส าหรับกลุ่มประเทศสมาชิกในการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าส าหรับการซื้อขายพลังงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก 
โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการเช่ือมโยงระบบ BIMSTEC Grid Interconnection Coordination Committee 
(BGICC) เพื่อให้การด าเนินการของการเช่ือมโยงระบบโครงข่ายและการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าบรรลุผลส าเร็จ ท้ังนี้ จะมีการลงนาม
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่    
๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 
                     ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน    
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง      
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเคร่ืองท่ี ๑-๒) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ ๑-๒) 
ในวงเงินลงทุนรวม ๓๓,๙๔๒.๖๕ ล้านบาท และให้ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี    
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ ให้ กฟผ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่เห็นควรบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุน
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดรับกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และควรให้ความส าคัญกับ
การวางแผนทางการเงินขององค์กรในระยะยาวเพื่อตอบสนองการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้ความส าคัญกับระดับอุณหภูมิ
ของการระบายน้ าท้ิงจากการหล่อเย็นลงสู่แม่น้ าบางปะกง และให้ กฟผ. เสนอแผนการขอใช้น้ าต่อกรมชลประทานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ าดิบตามความเหมาะสมของปริมาณน้ าต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้ ในห้วงระยะเวลาด าเนินโครงการควรมีมาตรการในการดูแลไม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไฟฟ้าตกหรือดับ และให้ กฟผ. จัดส่งแผนการด าเนินงานโครงการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานเป็นรายไตรมาส รวมถึงรายงานความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไว้ให้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ 
พลังงานทราบทุก ๖ เดือน และให้มีการก ากับราคาเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ ให้มีราคาเฉลี่ยไม่สูงกว่าราคารับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจ าปี ๒๕๕๙ ส าหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๖๖.๙๗ ล้านบาท 
                ๓. ในการด าเนินโครงการให้ กฟผ. ด าเนินการ ดังนี้ 
                    ๓.๑ ให้ใช้เงินจากรายได้เป็นล าดับแรกก่อนการใช้เงินกู้ และหากจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ ให้กู้ภายในประเทศ       
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน 
                    ๓.๒ ให้ก ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนอย่างเหมาะสม และก าหนดแนวทางหรือมาตรการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ
และคุ้มค่าต่อการลงทุนต่อไป 
                    ๓.๓ ให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เช่น ผลกระทบต่อการน าน้ า    
ในแม่น้ าบางปะกงไปใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เป็นต้น 
                    ๓.๔ ให้ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ เช่น 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย เช่น การจัดหาแรงงานในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอเสนอการให้ค ารับรองการมีผลบังคับใช้ต่อไปของบันทึกความเข้าใจราชอาณาจักรไทย

และมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กรร่วมเพ่ือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างในพ้ืนดินใต้ทะเลในบริเวณที่
ก าหนดของไหล่ทวีปของประเทศท้ังสองในอ่าวไทย (MOU 1979) ตามข้อ ๖ (๒) 

    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบการยืนยันการมีผลบังคับใช้ต่อไปของบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย ฉบับลงนาม
วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (MOU 1979) ที่เชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นดิน
ใต้ทะเลในบริเวณที่ก าหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย (MOU 1979) ตามข้อ ๖ (๒) ของ MOU 1979 และองค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซีย ก็จะยังมีผลต่อไป ตราบเท่าที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียยังไม่สามารถหาข้อยุติในการก าหนดเขตไหล่ทวีป
ระหว่างกันได้ ตามข้อ ๖ (๒) ประกอบกับข้อ ๓ (๑) ของ MOU 1979 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเกี่ยวกับการเร่งก าหนดแนวทางการหาข้อยุติในการก าหนดเขตไหล่ทวีประหว่างกันไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ (คร้ังท่ี ๑๐) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑๐) เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
รวม ๒ เรื่อง ได้แก่ การทบทวนนโยบายการก าหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ และแนวทางการบริหารจัดการกิจการก๊าซธรรมชาติ
และก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) เพื่อความมั่นคง ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการกิจการ
ก๊าซธรรมชาติ และ LNG เพื่อความมั่นคง หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขั้นตอนการเสนอโครงการ
ลงทุน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. เห็นชอบการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท 
PETRONAS LNG LTD. ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานก ากับให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา    

คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบรายงานผลการศึกษาดงูานด้านเทคโนโลยีพลังงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ์-๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางพลังงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทช้ันน าด้านพลังงานของประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจากการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีข้อเสนอแนะว่า (๑) ประเทศไทยควรส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและน าการพัฒนาเทคโนโลยีมาลด
ต้นทุน (๒) รถยนต์ไฟฟ้ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะดึงดูดการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและการผลิต
แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (๓) ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาการสร้างตลาดรถยนต์ไฟฟ้า เช่น นโยบายภาษี การก าหนดมาตรฐานของ 
Charger และสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า และ (๔) การไปสู่นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิรูป
การน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเป็นเศรษฐกิจความรู้ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
 

        ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้   
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์        
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมการโอนและการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ ๐.๐๑ ส าหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท 
หรือการจ านองอสังหาริมทรัพย์ท่ีตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่อ าเภอ
จะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
                ๒. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย   
ว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจ านองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมการโอนและการจ านองห้องชุด ร้อยละ ๐.๐๑ 
ส าหรับการโอนห้องชุดโดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท หรือการจ านองห้องชุดที่ตั้งอยู่ในท้องที่
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอ
สะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



            สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เรื่อง ร่างพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-บาห์เรน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรนเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ มีสาระสําคัญ    
เป็นการเพ่ิมเติมข้อบทใหม่หลังข้อบทท่ี ๒๖ (การเจรจาตกลงร่วมกัน) เป็นข้อบทที่ ๒๖ ก. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ (Exchange 
of Information) ซ่ึงกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของรัฐคู่สัญญาจะแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ โดยจะมีการลงนามพิธีสารฯ ในช่วงการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 
๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปดําเนินการตามแบบพิธีทางการทูตและกฎหมายภายในเพื่อให้พิธีสาร
ดังกล่าวมีผลใช้บงัคับต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังส่งต้นฉบับของร่างพิธีสารฯ ท่ีได้มีการลงนามแล้วมาเก็บรักษาไว้ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (เรื่อง การทําความตกลงกับต่างประเทศ การทําอนุสัญญา และสนธิสัญญา  
ต่าง ๆ) ด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างพิธีสารฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

        ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

        ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เรื่อง ผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ นโยบายของ

คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. ผลการดําเนินการของ รฟม. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สามารถดําเนินการด้านต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ ได้แก่ (๑) ด้านการให้บริการ มีผู้ใช้บริการ รฟม. สายเฉลิมรัชมงคล รวมท้ังสิ้น ๙๘,๕๗๖,๔๖๗ คน-เท่ียว คิดเป็นผู้โดยสารเฉลี่ย 
๒๖๙,๓๓๕ คน-เท่ียว/วัน โดยสัดส่วนผู้ใช้บริการร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการรถไฟฟ้า และบริการอื่น ๆ ของ รฟม. 
(๒) ด้านการเงิน รฟม. สามารถบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสัดส่วนของอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการบริหาร
เงินสดเทียบกับค่าเฉล่ียของตลาดเท่ากับ ๑.๔๒ (๓) ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามมาตรการที่องค์กรกําหนดได้ร้อยละ ๙๕.๕๖ ซ่ึงบุคลากรร้อยละ ๙๐.๘๒ มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานภายใน
องค์กร และ (๔) ด้านการกํากับดูแลท่ีดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและนําข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนา
และปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร โดยประชาชนร้อยละ ๗๓.๐๖ รู้จักและเชื่อถือการทํางานขององค์กรและผู้ใช้บริการและ
ประชาชนตามแนวสายทาง ร้อยละ ๙๘.๕๒ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
                ๒. นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. เช่น เร่งรัดดําเนินโครงการ รฟม. สายต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการ   
ได้ตามแผน ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงเวลาดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งดําเนินการบริหาร
สินทรัพย์และให้บริการเสริมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

                ๓. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ได้วางแผนด าเนินโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของ     
คณะกรรมการฯ ท้ังทางด้านการให้บริการ ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยมีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าจ านวน ๑๐ โครงการ ให้สามารถเปิดบริการได้ตามก าหนด นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีรองรับการเชื่อมต่อการเดินทาง และโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ตั๋วร่วมด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติเงื่อนไขหลักการค านวณค่า K เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
และช่วงหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี ้
                    ๑.๑ ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) น าเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร 
และวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ของการประกวดราคานานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
มาใช้ ยกเว้นกรณีที่ รฟม. ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับมาตรการการด าเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้ใช้ฐานการค านวณค่า K ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๒ งานออกแบบและก่อสร้างระบบราง (Design and Build) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
สัญญาที่ ๒ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ ๔ ไม่สามารถน าสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาที่ รฟม. ได้ลงนาม
ในสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว หากแก้ไขสัญญาอาจท าให้ราชการเสียประโยชน์ หรือผู้รับจ้างมีหนังสือร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายได้ 
จึงเห็นควรที่จะพิจารณาผ่อนผันการน าเงื่อนไขหลักเกณฑ์การค านวณค่า K มาใช้ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
                    ๑.๓ มอบหมายให้ส านักงบประมาณเป็นผูพ้ิจารณาและวินิจฉัยการค านวณเงินเพิ่มหรอืเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 
                    ๑.๔ การจ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามเง่ือนไขของสัญญาดังกล่าว หากท าให้เกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ 
                    ๑.๕ การจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมเพื่อจ่ายค่า K ให้แก่ผู้รับจ้าง เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินส ารองจ่าย (Provisional 
Sum) ของแต่ละสัญญา หรือจ่ายตามแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้าง หรือตามที่ส านักงบประมาณวินิจฉัยแล้วแต่กรณี โดยเห็นควร  
ให้ รฟม. ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 
                    ทั้งนี้ การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตขอให้ รฟม. น าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ
วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ของการประกวดราคานานาชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
มาใช้ อย่างเคร่งครัด โดยกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เห็นว่า 
เรื่องนี้ควรต้องได้รับการตรวจสอบและความเห็นจากส านักงบประมาณก่อน ทั้งนี้ ส าหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่จะลงนามในอนาคต 
เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง  K 
(Price Adjustment) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด    
และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด าเนินการลงนามผูกพันในสัญญา ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบสัญญาโครงการอื่นของรัฐวิสาหกิจในสังกัดว่ามีการก าหนดเงื่อนไขการค านวณ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หรือไม่ เพื่อด าเนินการให้ถูกต้อง ส าหรับการด าเนิน
โครงการอื่น ๆ ในอนาคตให้กระทรวงคมนาคมก ากับดูแลการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี       
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
 เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรและแรงงานไทย จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากร โดย 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่  EEC   
ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส าหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้
เพิ่มเติม 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าฐานข้อมูลแรงงานที่มีอยู่    
ในปัจจุบันและประมาณการความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เพื่อน าไปใช้ก าหนดเป้าหมาย  
ในการผลิตบุคลากรแต่ละประเภทและระดับให้ตรงตามความต้องการต่อไป ท้ังนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                ๒. ด้านบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐           
ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัตงิานในกรอบระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรมในระยะทุก ๆ ๓ เดือนและระยะ ๑ ปี นั้น ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนดังกล่าวโดยเน้น ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ การเกษตร 
การบริหารจัดการน้ า การศึกษา และการสาธารณสุข ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนเป็นล าดับแรก และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามแผนฯ ท้ังด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เป็นต้น 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมจัดให้มีบริเวณที่พักส าหรับผู้โดยสารซ่ึงมีความจ าเป็นต้องค้างคืนเพ่ือรอ        
การเดินทาง ณ สถานีรถไฟส าคัญ เช่น สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) โดยจัดสถานที่ท่ีมีความมิดชิด เป็นกิจจะลักษณะ และ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ หากพบคนเร่ร่อนหรือคนไร้ที่พ่ึงในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ให้ประสานกระทรวง     
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒,๘๗๘.๖๗ ล้านบาท เพ่ือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน
พ้ืนที่ภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม 

          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน ๒,๘๗๘.๖๗ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ของกระทรวง
คมนาคม ประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง วงเงิน ๑,๗๗๓.๖๓ ล้านบาท กรมทางหลวงชนบท วงเงิน ๔๓๐.๖๘ ล้านบาท 
กรมท่าอากาศยาน วงเงิน ๘๘.๑๔ ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงิน ๕๘๖.๒๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
โดยให้ขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ   
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน การรถไฟแห่งประเทศไทย) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้        
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. เรื่องเพื่อทราบ ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (๒) แผนแม่บท
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๓) ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไข
ปัญหาจราจรและขนส่ง ระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๔) ผลการด าเนินงานของคณะท างาน ๕ คณะ ภายใต้
คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน ๒.๐ (Sustainable Mobility Project 2.0) : 
สาทรโมเดล (๒) ผลการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหาร
จัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (๓) การพิจารณาแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ของ รฟม. ซึ่งเส้นทางซ้อนทับแนวเส้นทาง
โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-สถานีศิริราช ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (๔) การศึกษาความเหมาะสม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุ่ม) (๕) การจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค 
และ (๖) ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เรื่อง พ้ืนที่ที่ก าหนดให้ระบบ
ขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดิน โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขต
คลองสาน-ประชาธิปก) 
 

        ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
 

        ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐      
ซึ่งประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ (๑) การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
แห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)    
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย (๒) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ       
(๓) แนวทางก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ     
ในภาพรวม และ (๔) ข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ด าเนินการตามมติ คนร. ดังกล่าวต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจและสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาคและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวด้วย รวมทั้ งเห็นควรให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการให้                   
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   

         เร่ือง  (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และเพ่ิมองค์ประกอบในคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

               ๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเสนอ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ส่งเสริมการวิจัยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (๒) พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ
เกษตรอินทรีย์ (๓) พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ(๔) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้เพิ่มองค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยเพิ่มผู้แทนกรมวิชาการเกษตร 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อีก ๑ คน 
                    ๑.๓ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
                ๒. ให้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การหารือความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดเกี่ยวกับ        
การผลักดันให้มีพิกัดศุลกากรส าหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตรับรู้ข้อแตกต่างระหว่างการท าเกษตรทั่วไป
และเกษตรอินทรีย์ทั้งในด้านของตลาดและราคาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงประโยชน์ของการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การจัดท าระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยต้องเป็นท่ียอมรับในระดับสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยในตลาดโลก การให้ความส าคัญกับการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธ์ุอินทรีย์คุณภาพดี การวิจัยและพัฒนา
สารชีวภัณฑ์ (biocontrol) จากจุลินทรีย์และสมุนไพร เพื่อก าจัดศัตรูพืช การพิจารณาเพิ่มประเด็นด้านความปลอดภัยอาหาร     
เพื่อความชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไทยมีความปลอดภัย และควรมีกลยุทธ์หรือแนวทางด าเนินการให้เกิดการรวมกลุ่ม    
สร้างตราสินค้าของชุมชนหรือภูมิภาค รวมทั้งมีเป้าหมายในเรื่องสัดส่วนของปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อสินค้าเกษตรที่ผลิต    
จากวิธีการแบบแผนปัจจุบัน (conventional agriculture) นอกจากนี้ ควรมีแผนปฏิบัติการในลักษณะของการบูรณาการเชิงพื้นที่
ร่วมกันเพื่อเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชนและองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ท างานด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน ไปพิจารณาด าเนินการ      
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่ง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔      
ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมจ านวน
การน าเข้ายาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และสารเคมีที่น าเข้ามาใช้เพื่อการเกษตรและปศุสตัว์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ
ของประชาชนผู้บริโภค แล้วให้จัดท าแนวทาง/มาตรการในการลดปริมาณการน าเข้าและการใช้ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเห็นชอบในหลักการการส่งเสริมป่าเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่   
ที่มีเอกสารสิทธิ์ โครงการ Sanuk Colors Food Valley : Diversity of Functional Organic โครงการ Sanuk Farmer Market 
โดยขอรับการสนับสนุนการจดัตั้ง “ตลาดเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด” ขึ้นใน “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม” โครงการน าร่อง 
“การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดมุกดาหาร” การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงเส้นทางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และจีน และโครงการพัฒนาและบินส ารวจแหล่งน้ าบาดาล
ด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์เพื่อสนับสนุนแผนบริหารจัดการน้ า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่าง ๆ ในรายละเอียด โดยค านึงถึง   
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ก่อนด าเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไป 
               ๒. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการ     
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ                
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี

เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) มีสาระส าคัญเป็นการขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับวิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสรมิวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งมีเงินได้ปีละไม่เกิน 
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ ปี ทั้งนี้ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่    
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน      
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส านักงบประมาณที่เห็นควรประเมินผลการด าเนินมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้มีการด าเนินงานมาตั้งแต่       
ปี ๒๕๕๑ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้งติดตามให้วิสาหกิจชุมชนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงิน ได้    
บุคคลธรรมดามีการจัดท าบัญชี รายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจ าวันและยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดท าบัญชีและการวางแผนทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน และเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจชุมชนทราบ
และใช้ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพมีการขยายกิจการและยกระดับขึ้นเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในรูปนิติบุคคลเพิ่มขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

                ๓. ให้กระทรวงการคลังถือปฏิบัติและด าเนินการอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณี     
ที่มีการขอขยายระยะเวลาของมาตรการต่าง ๆ ที่มีเง่ือนเวลาการใช้บังคับ ซึ่งต้องออกกฎหมายรองรับ โดยให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถี่ของเอกสารข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิการใช้คลื่นความถี่ของเอกสารข่ายงานดาวเทียมของประเทศไทย 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย มีการจองต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมกับ International Telecommunication 
Union-ITU (ITU) จ านวน ๗ ต าแหน่ง 
                ๒. ผลการด าเนินงาน ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ได้ด าเนินการประสานงานกับ ITU เพื่อรักษาสิทธิการใช้คลื่น
ความถี่ของเอกสารข่ายงานดาวเทียมของไทยที่ได้จัดหามาภายใต้สัญญาด าเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ได้แก่ (๑) การส่ง
เอกสารประสานงานความถี่ (Request for Coordination Information) ของข่ายงานดาวเทียม THAICOM-51 ณ ต าแหน่ง      
วงโคจรที่ ๕๑ องศาตะวันออก และเอกสาร THAICOM-N5 ณ ต าแหน่งวงโคจรที่ ๑๔๒ องศาตะวันออก และ (๒) การด าเนินการ
ตามข้อบังคับวิทยุคมนาคมระหว่างประเทศในการแจ้งน าความถี่กลับขึ้นใช้งานของข่ายงานดาวเทียม ณ ต าแหน่งวงโคจรที่ ๗๘.๕ 
องศาตะวันออก 
 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน การคลัง 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานประจ าคร่ึงปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจ าครึ่งปี (กรกฎาคม -ธันวาคม ๒๕๕๙) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ส่วน ดังนี ้
               ๑. สรุปภาวะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๙ ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง เป็นผลจากปัจจัย
สนับสนุนต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐที่ยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการด้านคมนาคม และการฟื้นตัวของ
ภาคการส่งออกสินค้า รวมทั้งเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวล โดยอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปปรับเพิ่มขึ้น
ตามราคาน้ ามันขายปลีกภายในประเทศ และอัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับต่ า อีกทั้งเสถียรภาพด้านต่างประเทศยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ดี 
                ๒. สรุปการด าเนินงานของ ธปท.  
                    ๒.๑ ด้านนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่า นโยบายการเงินในช่วงครึ่งปีหลังของ     
ปี ๒๕๕๙ อยู่ในระดับที่ผ่อนปรนเพียงพอและเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ ๑.๕๐ 
                    ๒.๒ ด้านนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ 
Financial Sector Assessment Program (FSAP) และได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ให้รัดกุมและสะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึ้น รวมทั้งได้เข้าร่วมการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินรอบท่ี ๘ ภายใต้กรอบอาเซียน 
และอยู่ระหว่างการเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks กับมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
                    ๒.๓ ด้านนโยบายระบบการช าระเงิน ธปท. ได้ผลักดันการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยรับผิดชอบ ๒ โครงการ คือ โครงการระบบ
พร้อมเพย์ และโครงการขยายการใช้บัตร และร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติในการยกระดับความปลอดภัยของบริการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) นอกจากนี้     
ได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. .... (Payment Systems Act B.E. ….) โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
มีมติรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าคร่ึงหลังของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าครึ่งหลัง          
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๙ ขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ ๓.๑ โดยมีปัจจัยหลัก
มาจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน สัญญาณฟื้นตัวของการส่งออกสินค้า และการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังขยายตัวได้ดีและ
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจ รวมทั้งในภาพรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากฐานะ      
ทางการเงินของธุรกิจขนาดใหญ่และสถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง โดยอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๙ เฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ ๐.๔๗ ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี ๒๕๕๙ เป็นบวกท่ีร้อยละ ๐.๑๙ ซึ่งยังคงต่ ากว่ากรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน 
                ๒. การด าเนินนโยบายการเงิน ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๙ ประเมินว่า ในภาพรวมนโยบายการเงินอยู่ในระดับที่
ผ่อนปรนเพียงพอและเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ ๑.๕๐ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน
ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๙ เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐตามการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
 

การขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเสนอ 
ซึ่งท่ีประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการด าเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว ได้แก่ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โครงการค้ าประกันสินเช่ือ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเช่ือ
เพื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก      
ตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ 
                ๒. รับทราบสรุปผลการด าเนินงานในปี ๒๕๕๙ ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน 
(Action Plan) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                ๓. รับทราบความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุน
ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัดการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)       
ในระยะเร่งด่วน โครงการบ้านประชารัฐ โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เป็นต้น 
                ๔. มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังประสานส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม        
เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานในส่วนของมาตรการฟื้นฟู SMEs ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้โดยเร็ว 
                ๕. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับส านักงบประมาณเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุง   
เงื่อนไขและข้อจ ากัดของการใช้เงินสนับสนุนของมาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Matching Fund) ภายใต้มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น และรายงานผล     
การหารือต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ต่อไป 
                ๖. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง (Action Plan) ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐ และการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ทุกสามเดือน 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                              (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

                ๗. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ด าเนินการใกล้สิ้นสุดโครงการแล้ว) และมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (สิ้นสุดมาตรการแล้ว) ออกจากกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ      
ใช้ในการติดตามความคืบหน้า 
 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้พิจารณาประเด็นที่ส าคัญในการพัฒนา        
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวม ๗ เรื่อง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
ดังนี ้

 ๑. รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

 ๒. แผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 ๓. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ๔. (ร่าง) แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี  
 ๕. แนวทางการขับเคลื่อนการจัดระบบข้อมูลตัวช้ีวัดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ  
 ๖. แผนงาน Thailand Competitiveness Enhancement Program (TCEP) ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสมาคม     

การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA)  
 ๗. การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการ กพข. โดยแต่งตั้งนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการในคณะกรรมการ กพข. เพิ่มเติม และการปรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐและการพัฒนากระบวนการทางศุลกากร และคณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์   
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
             ๑. การส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๘.๕ สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและ
การปรับตัวในระดับดีของไทยตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และเป็นไปในทิศทางการฟื้นตัวของการส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์     
ได้คาดการณ์ไว้ 
                ๒. มูลค่าการส่งออกรายสินค้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ ๑๓.๙ 
(YoY) โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น ยางพารา ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋อง แปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรมหดตัว ร้อยละ ๕.๙ 
(YoY) โดยสินค้าส าคัญที่หดตัวสูง เช่น ทองค า รถยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
                ๓. การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๗.๓ โดยการค้าชายแดน (มาเลเซีย 
เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๔ และการค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ และเวียดนาม) หดตัวร้อยละ ๑๘.๙ 
                ๔. แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี ๒๕๖๐ เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น โดยมีปัจจัยส าคัญจากราคา
น้ ามันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรส าคัญและสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้ง
สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคส าคัญเริ่มปรับตัวและมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนจากนโยบาย



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

กีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในยูโรโซน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวน    
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเพิ่มความไม่แน่นอนของการค้าและการลงทุนของโลกในระยะต่อไป โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่ง
ด าเนินการทุกรูปแบบเพื่อให้การส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายร้อยละ ๕.๐ ให้มากท่ีสุด 
 



 
นโยบายที่ 

๗ 
 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                     (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

        ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า คร้ังที่  ๑๐ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น าครั้งที่ ๑๐ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ซึ่งจะได้มีการรับรองระหว่างการประชุม
ผู้น า ครั้งที่ ๑๐ แผนงาน IMT-GT ที่ประเทศมาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระส าคัญจ าแนกเป็น ๒ ประเด็น คือ (๑) รับทราบและแสดงความยินดีกับความส าเร็จที่ผ่านมาของ
โครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT และ (๒) รับรองแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน และยืนยันการด าเนินการ
เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ระยะ ๒๐ ปี ของแผนงาน IMT-GT (IMT-GT Vision 2036) และแผนด าเนินงานระยะห้าปีฉบับใหม่
แผนที่ ๓ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้  โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

      ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ของกระทรวงอุตสาหกรรม       
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้พื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกตามที่จะได้ก าหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และให้
ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้เป็นตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี ดังนี้  



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

                ๑.๑ เพื่อให้มีกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกใช้บังคับให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
เห็นควรเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาใช้อ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกค าสั่งตามมาตรา ๒๖๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗   
                ๑.๒ ควรก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย      
เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกส่วนการด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๑.๓ ควรเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ในร่างมาตรา ๑๐ 
           ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการท าธุรกรรม
ทางการเงิน การด าเนินการปรับปรุงถ้อยค าและพิจารณาเพิ่มเติมข้อความบางประการในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เรียบร้อยก่ อน
น าเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนต่อไป ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
 ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าเพื่อให้มีกฎหมาย
ทีเ่อื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกใช้บังคับให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เห็นควรเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาใช้อ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกค าสั่งตามมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปด าเนินการต่อไป 
 ๔. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงบประมาณที่ให้เตรียมความพร้อมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๕. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเห็นชอบในหลักการการส่งเสริมป่าเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่    
ที่มีเอกสารสิทธิ์ โครงการ Sanuk Colors Food Valley : Diversity of Functional Organic โครงการ Sanuk Farmer Market 
โดยขอรับการสนับสนุนการจดัตั้ง “ตลาดเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด” ขึ้นใน “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม” โครงการน าร่อง 
“การบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดมุกดาหาร” การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงเส้นทางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และจีน และโครงการพัฒนาและบินส ารวจแหล่งน้ าบาดาล
ด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์เพื ่อสนับสนุนแผนบริหารจัดการน้ า ในพื ้นที ่เขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งรัดพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่าง ๆ                 
ในรายละเอียด โดยค านึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ก่อนด าเนินโครงการตามขั้นตอน
ต่อไป 
                ๒. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 



 

นโยบายที่ 
๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

   

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอความเห็นชอบโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติในหลักการการด าเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ในวงเงิน ๒,๐๗๖,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อหน้ีผกูพันข้ามปีงบประมาณโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 
(Futurium) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยให้มีผลเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีผลใช้บังคับแล้ว ประกอบด้วย (๑) การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงิน ๒,๐๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี วงเงิน ๑,๕๖๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณสมทบ 
วงเงิน ๔๗๖,๓๗๐,๐๐๐ บาท และ (๒) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) วงเงิน ๓๖,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                    ๑.๓ ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อด าเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 
จ านวน ๒ รายการดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รองรับไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน และจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับส่วนที่เหลือให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                    ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งรัดด าเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงความประหยัด การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน รวมถึงประโยชน์
สูงสุดที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ และขอท าความตกลงความเหมาะสมของราคากับส านักงบประมาณ ตามระเบียบ
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรปรับรูปแบบการลงทุนและการด าเนินงานที่มีภาคเอกชนเข้าร่วม 
โดยเฉพาะด้านการออกแบบสาระและการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และสิ่งดึงดูดอื่น อาทิ ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) และมีพลวัต (Dynamic) โดยควรเร่งรัดด าเนินการให้เกิดความชัดเจน       
ทั้งด้านการแสวงหาพันธมิตรเข้าร่วมบริหารจัดการดังกล่าว และด้านแผนการตลาด เพื่อให้โครงการฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์   
และเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมบนหลักการความคุ้มค่าของการลงทุนและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนที่มีมุมมองและมี      
ความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง รวมทั้งควรจัดท าแผนยกระดับการบริหารจัดการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี เพิ่มเติม 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
สรุปได้ ดังนี ้  
 ๑. รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศ ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนากฎหมาย         
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ และเห็นชอบให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ      
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดตั้งคณะท างาน ซึ่ง สทอภ. ได้ด าเนินการแล้ว 
 ๒. รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ของประเทศ 
 ๓. รับทราบความคืบหน้าโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ         
(๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐) อนุมัติการด าเนินโครงการแล้ว 
 ๔. เห็นชอบในหลักการของร่างยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และให้คณะอนุกรรมการปรับปรุง
แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
เช่น ปรับแก้วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ ควรเพิ่มยุทธศาสตร์การสื่อสาร และควรค านึงถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 ๕. เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และเห็นควรให้คณะอนุกรรมการ
ดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพื่อความมั่นคงเชิญหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด าเนินการจัดท ารายละเอียดของ
โครงการให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ขอให้ผ่านหลักเกณฑ์การจัดท าโครงการที่มีงบประมาณสูง
ของภาครัฐ โดยการจัดท าโครงการจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอผู้รับผิดชอบด าเนินโครงกา ร      
มาพร้อมกันในการประชุมครั้งต่อไป 
 ๖. รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินงานของคณะท างานพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการด าเนินงาน
กิจการดาวเทียมสื่อสาร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีข้อเสนอแนะให้คณะท างานสอบถามความเห็นหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการด าเนินงานกิจการดาวเทียมสื่อสารต่อไป 



 

นโยบายที่ 
๙ 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
         เร่ือง  เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา 

และน้ าตก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐานและ   
ภูมิลักษณวรรณา ภูเขา และน ้าตก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ซึ่งเป็นการจัดท้าค่าเกณฑ์ที่แสดงถึง
คุณภาพของสภาวะแวดล้อม ภายใต้แนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม ต้องอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับหรือก้าหนดขึ น        
อันจะไม่ท้าให้แหล่งธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม เพื่อรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาตินั นไว้เพื่อประโยชน์แก่สังคม
โดยรวม ทั งในปัจจุบันและอนาคต  ประกอบด้วย 
 ๑. ปัจจัยชี วัดแต่ละด้าน รวม ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านองค์ประกอบของระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม (๒) ด้านองค์ประกอบ
ภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม (๓) ด้านผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดล้อมของแหล่ง และ (๔) ด้านการบริหารจัดการ  

    ๒. ระดับเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าหนดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับสูงหรือดี คือ ไม่มีผลกระทบ
หรือมีระดับผลกระทบน้อย (๒) ระดับปานกลาง คือ มีระดับผลกระทบปานกลาง และ (๓) ระดับต่้า คือ มีระดับผลกระทบมากหรือ
รุนแรง 

 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี  
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          
มีสาระส้าคัญเป็นการขยายการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในทุกประเภท         
ให้ครอบคลุมถึงต้ารับยาแผนไทยของชุมชนและของนิติบุคคลหรือต้าราการแพทย์แผนไทยทั งของชุมชนและของนิติบุคคล และรับรอง
สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั งปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองและสง่เสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและของกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แก้ไขขั นตอนในการจดทะเบียนสิทธิ การก้าหนดเงินและทรัพย์สินของกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส้านักงานศาลยุติธรรมที่เห็นควรขออนุญาตหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื นที่ก่อนเข้าด้าเนินการเกี่ยวกับสมุนไพร ในพื นท่ี และควร
พิจารณาเพิ่มเติมบทบาทด้านการจัดท้ามาตรฐานการแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับการท้าวิจัยพัฒนาเพื่อต่อยอดส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย รวมถึงความเหมาะสมการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ควรพิจารณาการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๓๔ (๑) 
โดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานวิจัยของประเทศสามารถปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ของประเทศต่อไป 
นอกจากนี  การก้าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษตามร่างมาตรา ๗๘ วรรคสอง ควรเทียบเคียงกับกฎหมายอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน      
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 

                  ๒. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๕๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐ

สิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี  
                    ๑.๑ การจัดท้าร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีสาระส้าคัญเกี่ยวกับการด้าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน        
ตามความสนใจของแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ  วิจัย และอื่น ๆ การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน     
โดยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัยที่หน่วยงานทั งสองสนใจร่วมกัน และการด้าเนินการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมืออ่ืนใด ภายใต้การเจรจาตกลงเป็นรายกรณี 
                    ๑.๒ ให้ผู้อ้านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 

                  ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการ         
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั งให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ            
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   

           เร่ือง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of the Sustainable 
Development Strategy for the Seas of East Asia และบันทึกความตกลงการขยายการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี  
 ๑.๑ เห็นชอบเอกสารโครงการ Scaling up the Implementation of  the Sustainable  Development  

Strategy for the  Seas of  East  Asia  และอนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินโครงการ Scaling up 
the Implementation of  the Sustainable  Development  Strategy for the Seas of East Asia in Thailand (2015-2019) 
โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการฯ 

 ๑.๒ เห็นชอบบันทึกความตกลงการขยายการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชีย
ตะวันออกในประเทศไทย และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ 
ร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnerships in Environmental Management for 
the Seas of East Asia : PEMSEA)  

 ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจ (Full Powers) ในการลงนามบันทึก
ความตกลงฯ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม 

 ๑.๔ ในกรณีที่มีความจ้าเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค้าหรือสาระส้าคัญของบันทึกความตกลงฯ ที่คณะรัฐมนตรี    
ได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้    
ให้สามารถด้าเนินการได้โดยน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั งชี แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว 
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส้านักงบประมาณ 
รวมทั งข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ การพิจารณาเพิ่มเติมช่ือกรมเจ้าท่าไว้ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบร่วม       
การจัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นเพิ่มเติมจากการด้าเนินการดังกล่าว และก้าหนดเวลาของการด้าเนินโครงการฯ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  
             ๑. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ น ได้แก่ ขยะมูลฝอยเก่าตกค้างและการใช้สารอันตรายมีปริมาณลดลง 
ระดับเสียงในบริเวณพื นที่ทั่วไปและริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพน ้าบาดาลอยู่ในเกณฑ์ดี การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ น
และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ น พื นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ น รวมทั งพื นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ น  ส่วนสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เช่น พื นท่ีป่าไม้ และพื นท่ีชุ่มน ้าหลายแห่งถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ รวมถึง
ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงขึ น สถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่เพิ่มขึ น การกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงในบริเวณ
อ่าวไทย หญ้าทะเลเสื่อมโทรม และพบปะการังฟอกขาว เป็นต้น 
                ๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญที่ศึกษา ได้แก่ (๑) ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจ     
รีไซเคิลขยะ (๒) ปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน (๓) สถานการณ์น ้าและภัยแล้ง และมาตรการบริหารจัดการ    
ภัยแล้ง (๔) ปัญหาการท้าประมงทะเลเกินขนาดและการจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) สถานการณ์การปล่อยก๊าซ     
เรือนกระจกและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
                ๓. การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีประเด็นปัญหาส้าคัญที่ควรเร่งด้าเนินการ 
ได้แก่ (๑) การสูญเสียพื นท่ีป่า (๒) การขาดแคลนน ้า (๓) ขยะอเิล็กทรอนิกส์ และ (๔) การกัดเซาะชายฝั่ง 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี  
                ๑. ให้ทุกส่วนราชการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ระบุแผนงานส้าคัญต่าง ๆ ที่จะด้าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น 
การคมนาคม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เศรษฐกิจดิจิทัล การศึกษา การวิจัย     
และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศ รวมทั งให้ก้าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ    
การด้าเนินการที่เป็นรูปธรรมในระยะทุก ๆ ๓ เดือน และระยะ ๑ ปี เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการด้าเนินการได้ ทั งนี  
หากแผนงานใดมีก้าหนดเวลาการด้าเนินการนานกว่ากรอบระยะเวลาที่ก้าหนดข้างต้น ให้จัดท้าแผนงานส้าหรับส่งต่อให้รัฐบาล    
ชุดต่อไป ตามรูปแบบที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก้าหนด และให้ทุกกระทรวงส่งแผนดังกล่าว   
ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมและน้าเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ
และการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ าบริเวณลุ่มน้ า
เจ้าพระยาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในพื้นที่ฝ่ังตะวันตกและพ้ืนที่ฝ่ังตะวันออกของบริเวณลุ่มน้ า
ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เสนอแนวทางดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๕๖ 

             ๑. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ น ได้แก่ ขยะมูลฝอยเก่าตกค้างและการใช้สารอันตรายมีปริมาณลดลง 
ระดับเสียงในบริเวณพื นที่ทั่วไปและริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพน ้าบาดาลอยู่ในเกณฑ์ดี การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ น
และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ น พื นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ น รวมทั งพื นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ น ส่วนสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เช่น พื นท่ีป่าไม้ และพื นท่ีชุ่มน ้าหลายแห่งถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ รวมถึง
ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงขึ น สถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่เพิ่มขึ น การกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงในบริเวณ
อ่าวไทย หญ้าทะเลเสื่อมโทรม และพบปะการังฟอกขาว เป็นต้น 
                ๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญที่ศึกษา ได้แก่ (๑) ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจ     
รีไซเคิลขยะ (๒) ปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน (๓) สถานการณ์น ้าและภัยแล้ง และมาตรการบริหารจัดการ    
ภัยแล้ง (๔) ปัญหาการท้าประมงทะเลเกินขนาดและการจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) สถานการณ์การปล่อยก๊าซ     
เรือนกระจกและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
                ๓. การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีประเด็นปัญหาส้าคัญที่ควรเร่งด้าเนินการ 
ได้แก่ (๑) การสูญเสียพื นท่ีป่า (๒) การขาดแคลนน ้า (๓) ขยะอเิล็กทรอนิกส์ และ (๔) การกัดเซาะชายฝั่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เมือ่วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี  

             ๑. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเห็นชอบในหลักการการส่งเสริมป่าเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในพื นที่    
ที่มีเอกสารสิทธิ์ โครงการ Sanuk Colors Food Valley : Diversity of Functional Organic โครงการ Sanuk Farmer Market 
โดยขอรับการสนับสนุนการจดัตั ง “ตลาดเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด” ขึ นใน “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม” โครงการน้าร่อง 
“การบริหารจัดการน ้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดมุกดาหาร” การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน ้าโขง โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงเส้นทางไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และจีน และโครงการพัฒนาและบินส้ารวจแหล่งน ้าบาดาล
ด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์เพื ่อสนับสนุนแผนบริหารจัดการน ้า ในพื  นที ่เขตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่าง ๆ ในรายละเอียด 
โดยค้านึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส้าคัญ ก่อนด้าเนินโครงการตามขั นตอนต่อไป 
                ๒. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด้าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ด้าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั งรายงานผลการด้าเนินการ 
ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  
             ๑. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ น ได้แก่ ขยะมูลฝอยเก่าตกค้างและการใช้สารอันตรายมีปริมาณลดลง 
ระดับเสียงในบริเวณพื นที่ทั่วไปและริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพน ้าบาดาลอยู่ในเกณฑ์ดี การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ น
และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ น พื นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ น รวมทั งพื นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ น ส่วนสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เช่น พื นท่ีป่าไม้ และพื นท่ีชุ่มน ้าหลายแห่งถูกบุกรุกและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ รวมถึง



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงขึ น สถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่เพิ่มขึ น การกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงในบริเวณ
อ่าวไทย หญ้าทะเลเสื่อมโทรม และพบปะการังฟอกขาว เป็นต้น 
                ๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญที่ศึกษา ได้แก่ (๑) ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจ     
รีไซเคิลขยะ (๒) ปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าและการจัดการป่าอย่างยั่งยืน (๓) สถานการณ์น ้าและภัยแล้ง และมาตรการบริหารจัดการ    
ภัยแล้ง (๔) ปัญหาการท้าประมงทะเลเกินขนาดและการจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) สถานการณ์การปล่อยก๊าซ     
เรือนกระจกและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
                ๓. การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีประเด็นปัญหาส้าคัญที่ควรเร่งด้าเนินการ 
ได้แก่ (๑) การสูญเสียพื นท่ีป่า (๒) การขาดแคลนน ้า (๓) ขยะอเิล็กทรอนิกส์ และ (๔) การกัดเซาะชายฝั่ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการ

พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างย่ังยืน  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี  

             ๑. เห็นชอบการลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global 
Environment Facility : GEF) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : 
UNDP) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่้าผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in 
Cities through Sustainable Urban Systems Management in Thailand Project) 
                ๒. มอบหมายให้ผู้อ้านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นผู้ลงนามเอกสารโครงการและหนังสือ    
ความตกลงรับการสนับสนุนฝ่ายไทย 
                ๓. มอบหมายให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ท้าหน้าที่เป็นหน่วยด้าเนินโครงการ 
(Implementing Agency) เพื่อด้าเนินงานดังกล่าวต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด 

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

             ๑. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส้าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย
ข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก้าจัด สมัยที่ ๑๓ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูล
สารเคมีล่วงหน้าส้าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๘ 
และการประชุมรัฐภาคีอนุสญัญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๘ ซึ่งจะจัดขึ นในระหว่างวันท่ี ๒๔ เมษายน-
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั งสิ น ๑๗ คน ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (๒) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ     
(๓) ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ (๔) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (๕) ผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ และ (๖) เจ้าหน้าท่ีกรมควบคุมมลพิษ 
                ๒. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยการจัดการสารเคมีและของเสีย (ASEAN Joint Declaration on 
Hazardous Chemicals and Wastes Management) มีสาระส้าคัญเป็นการระลึกถึงวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
                ๓. เห็นชอบต่อท่าทีของไทยส้าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ ๑๓ การประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ ๘ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ ๘ โดยไทยจะสนับสนุนการด้าเนินงาน    
ให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุง่หมายของทั ง ๓ อนุสัญญาฯ ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม โดยค้านึงถึง
สภาพการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความจ้าเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตร     



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๕๘ 

ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ รวมทั งสนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการด้าเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลง
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
                ๔. หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการเจรจาฯ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding)     
ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน้ากลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่
จนสิ นสุดการประชุมรัฐภาคีฯ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นโยบายที่ 
๑๐ 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ)  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๔ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง ลงวันที่ 
๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวย  
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๔ ลงวันท่ี ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของ     
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐)  
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนราชอาณาจักร
บาห์เรน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะท าหน้าที่เป็นประธาน         
การประชุมแทน ท้ังนี้ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช โดยสรุป  
                    ๑.๑ หมายก าหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จ านวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระบรมอัฐิ พระราชกุศลพระบรมอัฐิ เลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิข้ึนประดิษฐานพระวิมาน 
และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร) 
                   ๑.๒ การจัดท าภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมภาพพระบรมโกศ 
                    ๑.๓ การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทร    
มหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวน ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินงาน 
                ๒. เห็นชอบการก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
             ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
             ๑. ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้ระบุแผนงานส าคัญต่าง ๆ ที่จะด าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น 
การคมนาคม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เศรษฐกิจดิจิทัล การศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรมในระยะทุก ๆ ๓ เดือน และระยะ ๑ ปี เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินการได้ ทั้งนี้ หากแผนงานใด
มีก าหนดเวลาการด าเนินการนานกว่ากรอบระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น ให้จัดท าแผนงานส าหรับส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไป ตามรูปแบบ
ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติก าหนด และให้ทุกกระทรวงส่งแผนดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมและน าเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศและการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 

                   ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ าบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ าในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ฝั่งตะวันออกของบริเวณลุ่มน้ าดังกล่าว ท้ังนี้ ให้เสนอแนวทางดังกล่าว         
ต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย

การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รบัเงินเดอืน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัย     
รับเงินเดือนในต าแหน่งถัดไปอีกต าแหน่งหนึ่ง 
                    ๑.๒ ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลกิการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 
๗๔,๓๒๐ บาท 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไปก่อนเป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอ ให้ขอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง     
เพื่อขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ   
ต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา)           
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า (เมียนมา) เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการทับศัพท์ได้อย่างเหมาะสม
และมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของทางราชการ ตามที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้     



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในส่วนของอารัมภบทของร่างประกาศฯ ที่ว่า “โดยที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้เคยประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง ..” นั้น ควรแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เนื่องจากส านักงานราชบัณฑิตยสภามิได้เป็นผู้มีอ านาจในการออกประกาศฯ ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภารับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรเสนอให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ และอาจรวมถึงภาคประชาชนสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบสรปุรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกอบด้วย 
             ๑. การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
             ๒. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบางเรื่องเกี่ยวข้องและมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน 
             ๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรี และข้อพึงระวังส าหรับรัฐมนตรีในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การจัดต้ังส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีและการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของ ป.ย.ป.   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. …. 
ตามที่ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ตามความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร) เป็น “ให้ส านักงานมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการเป็นประธานกรรมการบริหาร รองผู้อ านวยการ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ซึ่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ
แต่งตั้งจ านวนไม่เกินหกคนเป็นกรรมการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามที่เห็นสมควรเป็นกรรมการบริหาร” 
และแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อ ๑๕ และร่างข้อ ๑๖ โดยระบุค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไว้ด้วย เพื่อให้สอดรับกับการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานบริหารนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามค าสั่งดังกล่าว และรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดตั้งส านักงาน การเทียบต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาประจ าส านักงาน หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ         
กับการด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ การสรรหา การบรรจ ุและการแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงาน 
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร และการจัดส่งข้อมูลให้กับส านักงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
เพื่อการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นล าดับแรก ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สามารถรับบุคลากรภายนอก 
จากหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศได้ โดยมีจ านวนไม่เกินจ านวนรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกระทรวง    



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

การต่างประเทศ หรือในอัตรา ๑ ต่อ ๑ [โดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๕.๒ วรรคหนึ่ง ของแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ    
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ) ท่ีให้จ านวนบุคลากรภายนอกเข้าร่วมไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของ
จ านวนผู้ศึกษาอบรมทั้งหมด] ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศให้ความส าคัญแก่ผู้เข้าร่วม
รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศเป็นล าดับแรกก่อน เช่น บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ต่างประเทศในฐานะ “ทีมไทยแลนด์” 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และส านักงบประมาณที่เห็นว่ากระทรวง      
การต่างประเทศเป็นกระทรวงขนาดเล็ก หากรับบุคลากรภายนอกได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตร     
ก็อาจจะท าให้จ านวนผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในขนาดที่ไม่คุ้มค่ากับการจัดอบรม รวมทั้ งการรับบุคคลภายนอกในสัดส่วนที่มากกว่า    
ที่หลักเกณฑ์ก าหนด จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนักบริหารการทูตที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ การด าเนินการจัดหลักสูตร 
นบท. ในปีต่อ ๆ ไป ควรพิจารณาทบทวนจ านวนเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดในหลักสูตรดังกล่าว โดยให้ ค านึงถึง
จ านวนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นส าคัญ และก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการอบรมจากภายนอก   
ให้สอดคล้องกับสัดส่วนของแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ตาม (ร่าง) แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค 
(ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งเง่ือนไขที่จะไม่กระทบกับการจัดส่วนราชการในภูมิภาคที่ก าหนดไว้เดิม และการจัดตั้งหน่วยงานตาม         
มติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล มีประเด็นส าคัญในการปรับปรุง ได้แก่ (๑) หน่วยงานของ
ราชการบริหารส่วนภาคกลางในภูมิภาคต้องไม่มีหน่วยงานของกรมที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนกลางในภูมิภาค และ 
(๒) หน่วยงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ให้มีส่วนราชการประจ าจังหวัดที่เป็นผู้แทนกระทรวง     
เพียงส่วนราชการเดียว (One Roof) และในการก าหนดให้มีส่วนราชการดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดหรืออ าเภอ   
ก็ได้ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี อาทิ กรณีการจัดตั้งส่วนราชการที่เป็น
ราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ก าหนดให้มีส่วนราชการประจ าจังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงเพียงส่วนราชการเดียว 
อาจไม่เหมาะสมกับกระทรวงขนาดใหญ่ และเห็นควรทบทวนประเด็นการพิจารณา “ต้องไม่มีหน่วยงานของกรมที่เป็นราชการ    
ส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนกลางในภูมิภาค” รวมทั้งควรพิจารณาถึงการมองมิติภาพรวมของประเทศเป็นอันดับแรกเพื่อให้ได้
โครงสร้างที่มุ่งตอบสนองประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติแท้จริง ตลอดจนควรพิจารณาความจ าเป็นและความส าคัญ       
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาครัฐ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนโดยรวม รวมทั้งควรพิจารณาให้มีการประเมินผล    
การจัดโครงสร้างและระบบบริหารราชการในส่วนภูมิภาคที่จะปรับปรุงใหม่ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
จ านวน ๑๖๕ อัตรา โดยให้ กอ.รมน. น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้พิจารณาด าเนินการ
โดยอนุโลม ส าหรับงบประมาณเพื่อรองรับพนักงานราชการ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องบรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก็เห็นควรให้ กอ.รมน. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาด าเนินการเป็นล าดับแรก และในปีงบประมาณ  
ต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

                ๒. ให้ กอ.รมน. ด าเนินการจัดหาพนักงานราชการ กอ.รมน. เข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีตามแผนการจัดหาพนักงานราชการ
ที่ก าหนดไว้โดยพิจารณาจากความจ าเป็นเร่งด่วน และความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของ กอ.รมน. ทั้งนี้ ให้ กอ.รมน. 
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการดังกล่าวให้มีความชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกับบุคลากรที่มีอยู่โดยค านึงถึงภาระ
งบประมาณด้วย 
                ๓. ให้ กอ.รมน. รับไปพิจารณาก าหนดแนวทางในการจัดเตรียมอัตราก าลังของ กอ.รมน. ไว้ส าหรับเป็นกองก าลัง
สนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจ าเป็น เพื่อให้ 
กอ.รมน. สามารถเรียกกองก าลังดังกล่าวมาปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอ
อัตราก าลังปกติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ [ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ]   
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     
รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกฐานะ “กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว” เป็น “กองบัญชาการต ารวจ
ท่องเที่ยว” ยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับต ารวจภูธรภาค ๙ และปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจหลักและ
สอดรับกับประเภทงานที่ด าเนินการอยู่ตามปริมาณและคุณภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๔ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง       
ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๔ ลงวันท่ี ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอความเห็นชอบอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เช่ียวชาญ องค์กรผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน 
ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อออกใบอนุญาต แบ่งเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์       
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ และวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ และอัตรา
ค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบ่งเป็น ๗ ด้าน ด้านละ ๓ บัญชี ได้แก่ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

บัญชี ๑ การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บัญชี ๒ ค่าประเมินเอกสารทางวิชาการ และการตรวจ
สถานประกอบการ และบัญชี ๓ การพิจารณาหรือการตรวจสอบใด ๆ นอกเหนือจากบัญชี ๑ และ ๒ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงาน ก.พ.ร. และข้อสังเกต
ของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรพิจารณาจัดเก็บอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหน่วยงานของรัฐให้ต่ ากว่าหน่วยงาน
ภาคเอกชน รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมในเรื่องผู้เชี่ยวชาญและองค์กรผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอท่ีจะมารับงาน และมีการจัดท าแผน 
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องระยะเวลา และกระบวนการในการด าเนินการ       
ที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เน้นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มมากขึ้นหรือทั้งกระบวนการตามแนวทางในการพัฒนา        
ระบบราชการ ๔.๐ พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติ มาตรฐาน และการด าเนินงานของบุคคล 
หน่วยงาน หรือองค์กรที่จะประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอความเห็นชอบเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิจของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่ารถยนต์ จ านวน ๓๐ คัน ในลักษณะก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น 
๔๒,๔๕๗,๕๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
เป็นกรณีเฉพาะราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๒,๔๙๗,๕๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จ านวน ๓๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดท าแผน       
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
เพื่อให้ครบวงเงินตามสัญญาต่อไป ท้ังนี้ การด าเนินการเช่ารถยนต์ดังกล่าว ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และต่อรองให้ได้ราคาต่ าสุด ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) จากงบกลางเพ่ิมเติมให้กับก าลังพล   

ที่ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโควตาบ าเหน็จความชอบประจ าปี (๒ ขั้น) เพิ่มเติมอีกร้อยละ ๓ ของจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน ามาพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีได้ จ านวน ๗๒๑ นาย โดยให้มีผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
ส าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการต้นสังกัด โดยการปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อน
เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเป็นล าดับต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอเสนออัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการคุมประพฤติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการคุมประพฤติ ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ให้คณะกรรมการคุมประพฤติไดร้ับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน 
โดยประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ ๗,๕๐๐ บาท กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 
๖,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้ซึ่งท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุมได้รับเบี้ยประชุม
ในอัตราเดียวกับประธานกรรมการ 
                ๒. ให้คณะกรรมการคุมประพฤติสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเป็นค่าที่พักและค่าพาหนะทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการประชุม ท้ังนี้ ตามอัตราที่ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม  
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

มติ/ข้อสั่งการส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปมติ-ข้อสั่งการที่ส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบมติ-ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ เช่น (๑) รับทราบค าสั่ง    
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองค์ประกอบ คตช. ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
(๒) รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ คตช. ด้านการปลูกจิตส านึก และสร้างการรับรู้  (๓) รับทราบผลการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ คตช. ด้านการป้องกันการทุจริต เรื่อง การก าหนดแนวทางการเก็บรักษาและแจกจ่ายนมโรงเรียนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (๔) รับทราบผลการด าเนินการด้านการปราบปรามการทุจริต โดยศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  
และ (๕) รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ คตช. ด้านการประชาสัมพันธ์ และ (๖) รับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม เป็นต้น 

                  ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ทุจริตแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
รับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรให้การสนับสนุนการด าเนินงานในเชิงเทคนิค และให้การสนับสนุนงบประมาณ       
การด าเนินการแก่หน่วยงาน รวมทั้งขยายผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
(ITA)  ให้มีขอบเขตการด าเนินงานที่ครอบคลุมถึงประเด็นของมาตรการการควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ เพื่อ
ใช้เป็นกลไกการก ากับดูแล และกระตุ้นการด าเนินงานในเรื่องนี้ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
 เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรและแรงงานไทย จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากร โดย 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่  EEC   
ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส าหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้
เพิ่มเติม 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าฐานข้อมูลแรงงานที่มีอยู่    
ในปัจจุบันและประมาณการความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เพื่อน าไปใช้ก าหนดเป้าหมาย  
ในการผลิตบุคลากรแต่ละประเภทและระดับให้ตรงตามความต้องการต่อไป ท้ังนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                ๒. ด้านบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐      
ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรมในระยะทุก ๆ ๓ เดือนและระยะ ๑ ปี นั้น ให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนดังกล่าวโดยเน้น ๔ เร่ืองหลัก ได้แก่ 
การเกษตร การบริหารจัดการน้ า การศึกษา และการสาธารณสุข ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนเป็นล าดับแรก และสร้างการรับรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนฯ ทั้งด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ เป็นต้น 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงคมนาคมจัดให้มีบริเวณที่พักส าหรับผู้โดยสารซึ่งมีความจ าเป็นต้องค้างคืนเพื่อรอการเดินทาง 
ณ สถานีรถไฟส าคัญ เช่น สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) โดยจัดสถานท่ีที่มีความมิดชิด เป็นกิจจะลักษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ หากพบคนเร่ร่อนหรือคนไร้ที่พึ่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ให้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและ   
ความมั่นคงของมนุษย์เพื่อด าเนินการต่อไป 

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๔ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง      
ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๔ ลงวันท่ี ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พทุธศักราช ๒๕๖๐ 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐   
 เร่ือง  รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๕๙ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามภารกิจในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ (๑) ภารกิจด้านการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค าร้องเรียน (๒) ภารกิจด้านจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง      
ทางการเมืองของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ และ (๓) ภารกิจด้านการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   

                       เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เร่ือง 
ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา    
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐)  

                                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือ     
สรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 

 

การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐   
 เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๒๘   
   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร 
(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ มีผลงานส าคัญสรุปได้ ดังนี ้
             ๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผลงานสะสมที่ท าได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๐ (ร้อยละ ๓๒.๓๘) ร้อยละ ๐.๙๕ และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือทั้งหมด          
(๑๒-๐-๔๒.๗ ไร่) ให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยรวมส่งมอบพ้ืนท่ีทั้งหมด ๑๒๓-๑-๕ ๗/๑๐ ไร่ 
                ๒. คณะท างานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่า ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมอบ
พื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างทั้งหมดแล้ว จึงเห็นควรแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดการด าเนิ นงานก่อสร้างต่อไป ส่วนการขยายระยะเวลา       
การก่อสร้าง ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๔๒๑ วัน ของผู้ว่าจ้าง (สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อาจจะ
ยังไม่สามารถท าให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก  
 

การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด    
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๒๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-    

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๒๘ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
ส าคัญโดยสรุป ดังนี ้
             ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา     
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นต้น 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

                ๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและ
เยาวชน การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เรื่องร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ. .... และ 
(ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการประชาสัมพันธ์ในภาครัฐเพื่อความโปร่งใส พ.ศ. ....      
เป็นต้น 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ     
โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยการจัดนิทรรศการ “ในดวงใจนิรันดร์” จัดงาน
มหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นต้น 
                    ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ร่วมมือกับ UN HABITAT จัดการประชุมหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคเพื่อการขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ใกล้เคียงมาเรียนรวมกัน 
และการส่งเสริมกลไกประชารัฐ โดยจัดท า VDO Infographic และ Logo “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” เป็นต้น 
                    ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การเร่งรัด
ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การก าหนดมาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลก การจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม” และการเร่งผลักดันมันส าปะหลังสู่ตลาดต่างประเทศการช่วยเหลือเกษตรกร     
ผู้ปลูกยาง เป็นต้น 
                    ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเช่ือมต่อเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา่ทั้งภายในประเทศและการเช่ือมโยงกับอาเซียน โดยกรมทางหลวงได้ด าเนินการสานต่อโครงการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เป็นต้น 
                    ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐผ่านเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน” การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม เป็นต้น 
 

 



 
นโยบายที่ 

๑๑ 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่สิทธิเรียกร้องขาดอายุความหรือพ้นก าหนดเวลาฟ้องคดี จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และให้ส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ และรัฐวิสาหกิจใช้ความระมัดระวังในการด าเนินคดีเพื่อมิให้คดีขาดอายุความหรือพ้นก าหนดเวลาฟ้องคดี และในกรณีต้องมี    
การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ หากคดีใกล้ขาดอายุความหรือใกล้พ้นก าหนด 
เวลาฟ้องคดีและยังไม่สามารถส่งข้อพิพาทไปยังส านักงานอัยการสูงสุดได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการรับสภาพหนี้เพื่อมิให้
เกิดความเสียหายขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีมีเนื้อหาเป็นไปตามหลักการของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า กรณีที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวมตลอดถึงค าสั่งที่จะ
ออกตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยมุ่งเน้นให้มีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราว
เพื่อประโยชน์ของรัฐ และในระยะยาวประสงค์จะให้มีการด าเนินการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายตามขั้นตอนให้สมบูรณ์ต่อไป
โดยยกเลิกค าสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเป็นไปตามหลักการของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแล้ว เห็นควรให้คงเนื้อหาดังกล่าวไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนดังกล่าวเป็นการถาวรและ    
มีประสิทธิภาพ ไม่ควรตัดเนื้อหาที่ว่านั้นออกเพราะคิดว่ามีการออกค าสั่งโดยใช้อ านาจพิเศษตามมาตรา ๔๔ ครอบคลุมถึงไว้แล้ว 
ทั้งนี้ ในช้ันการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจพิจารณาแก้ไขเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
และตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และให้แจ้งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการให้ผู้ที่สิ้นสภาพการเป็น
ผู้ประกันตนเพราะไม่น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินประกันสังคมมีโอกาสกลับมาเป็นผู้ประกันตนได้อีก ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานะที่เป็นอยู่ในปั จจุบัน 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๔ ฉบับ)  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๔ ฉบับ ตามทีส่ านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง ลงวันท่ี 
๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๒๑/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ เพิ่มเตมิครั้งที่ ๔ ลงวันท่ี ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๔. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแกไ้ขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันท่ี ๕ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐    

             เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... (ให้มีกฎหมาย     

ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ) และร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... (ให้มีกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดท ายทุธศาสตรช์าต)ิ รวม ๒ ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 

 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางการจดัท าและการเสนอรา่งกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท าขึ้น โดยก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับ   
การร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย รวมทั้ง     
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
                ๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามข้อ ๑ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง นโยบาย
การปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร) โดยให้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ   
ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป 

 

การจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐    
            เร่ือง  แนวทางในการจัดท าร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๘๑ 

ประกอบกับมาตรา ๒๖๓) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจและการจัดท าร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ประกอบด้วย การอ้างบทจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลในร่างพระราชบัญญัติ การอ้างบทจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของกฎหมายแม่บทในกฎหมายล าดับรอง และการอ้างอิง
การท าหน้าที่รัฐสภาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในค าปรารภของร่างพระราชบัญญัติ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง  

 
 
 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
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ส.ค. 
๕๙
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ต.ค. 
๕๙

พ.ย. 
๕๙

ธ.ค. 
๕๙

ม.ค. 
๖๐

ก.พ. 
๖๐

มี.ค. 
๖๐

เม.ย. 
๖๐

๑๐๘

๒๔๔
๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙

๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗

๓๒๐

๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖
๓๓๒

๓๕๕

๒๓๓
๒๓๘

๓๑๙

๒๓๖

๓๒๖

๒๓๓
๒๓๘

๓๒๓

๒๖๕
๒๓๙

๒๗๗

๑๙๘

๒๗๒

๑๘๑๒๑๖
๒๑๙

เดือน 

จ านวนเรื่อง 

รวมท้ังส้ิน  ๒๑๙  เรื่อง 

จ านวนเรื่อง 

เดือน 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 

๗๓ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๗๑ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๓๖ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๐ เรื่อง  

   

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71

136

ป, 2

อ, 10

วาระประธานแจ้ง ๒ เร่ือง (๐.๙๑ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๗๑ เร่ือง (๓๒.๔๒ %) 
 

วาระเพ่ือทราบ ๑๓๖ เร่ือง (๖๒.๑๐ %) 

วาระอื่น ๆ ๑๐ เร่ือง (๔.๕๗ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๗๑   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๖๒  เรื่อง  วาระจร  ๙  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๓๖    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๒๙  เรื่อง  วาระจร  ๗  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๖๒

๑๒๙

๙ ๗

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๗  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 

๗๕ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๑๙ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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๑
๑
๑
๑
๑

๓
๙

๑
๓

๑
๘

๑๑
๑

๔
๕

๓
๒๕

๗
๕

๗
๙

๑๐
๑๕

๒
๓

๑๙
๑๓

๖
๓๘

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

สลธ.คสช.
ปท.

สวช.
รภ.

สสป.
ผผ.
ตช.
สว.
ปง.
อส.
อก.
สธ.
ศธ.
วท.
วธ.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พน.
ดศ.
ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
กห.
นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 



                  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

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 ๑๔๑ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๗๘ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๗๗ เรื่อง
๘๐.๘๒ %

เรื่องกฎหมาย
๔๒ เรื่อง

๑๙.๑๘ %

นโยบายรัฐบาล, 
141, 64.38%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๗๘ เรื่อง 
๓๕.๖๒ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๑ เรื่อง 
๖๔.๓๘ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๙  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 

๗๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
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๐

๓๒

๕ ๗

๒๐

๓๘

๓ ๒

๑๑

๒๕

๘

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๕๑  เรื่อง 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๓๒

๔๑

๓๑

๙

๒๓

๙

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๕  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 

๗๙ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๓๑ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๕ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

ภาคกลาง
จ านวน ๗ เร่ือง

๒๒.๕๘ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๖ เร่ือง

๑๙.๓๖ %

ภาคใต้
จ านวน ๙ เร่ือง

๒๙.๐๓ % 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จ านวน ๙ เร่ือง
๒๙.๐๓ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๒ ๗
๙

๔
๑๔ ๑๒

๔ ๒ ๔ ๒ ๒
๐

๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

รวมทั้งสิ้น  ๓๑  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

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

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ว(ล) ๑๓๐๕๘/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ๑๓๐๔๙/๖๐ [๑๑/๐๔/๒๕๖๐] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ๑๒๑๓๗/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] 
๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒๒๐๒/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 

๑๒๕๙๐/๖๐ [๐๔/๐๔/๒๕๖๐] 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๑๒ 
รวม ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 

๘๑ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ มีจ านวน ๓๓๓ 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  ๑       
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์      ๑  ๑ 
กระทรวงคมนาคม  ๑   ๒    
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๑     
กระทรวงพาณิชย ์        ๑ 
กระทรวงมหาดไทย    ๑ ๑๕    
กระทรวงแรงงาน     ๑    
กระทรวงศึกษาธิการ  ๑  ๒ ๑    
กระทรวงสาธารณสุข  ๑   ๑    
กระทรวงแรงงาน         
อื่น ๆ       ๑  

รวม  ๔  ๔ ๒๑ ๑ ๑ ๒ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี อส. ส านักงานอัยการสูงสดุ 

กห. กระทรวงกลาโหม ปปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กค. กระทรวงการคลัง สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ผผ. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สสป. ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ รภ. ส านักงานราชบัณฑติยสภา 
คค. กระทรวงคมนาคม สวช. สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.ป.ท. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ดศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

พน.   กระทรวงพลังงาน   

พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   

มท.   กระทรวงมหาดไทย   

ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   

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

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   

อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

 




	สารบัญ เม.ย.60
	สรุปสาระสำคัญมติ ครม. เม.ย.60.pdf
	ปกหน้า.pdf
	คำนำ เม.ย. 60 (1)
	สารบัญ เม.ย.60
	สารบัญภาคผนวก
	1
	เนื้อหา ข้อ 1.docx
	2
	เนื้อหา ข้อ 2
	3
	เนื้อหา ข้อ 3
	4
	เนื้อหา ข้อ 4
	5
	เนื้อหา ข้อ 5
	6
	เนื้อหา ข้อ 6 
	7
	เนื้อหา ข้อ 7
	8
	เนื้อหา ข้อ 8
	9
	เนื้อหา ข้อ 9
	10
	เนื้อหา ข้อ 10
	11
	เนื้อหา ข้อ 11
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก (ตัดชั้นความลับ)
	ปกหลัง


