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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น การด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และการเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทาง
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  เป็นต้น 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความ
รับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

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

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

๒๙๕๔๘/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑ 

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา  

ว ๔๕๓/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติม พ.ศ. ....  ๓๐๐๑๗/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๑ 

ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี       
เพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐  

๓๑๐๔๐/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๒ 

การด าเนินการเรื ่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ               
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ว ๔๘๘/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] 
ว ๕๐๒/๖๐ ลว. ๐๖/๑๐/๒๕๖๐ 
แก้ไข ว ๔๘๘/๖๐ ข้อ ๒ และ ๓ 

๒ 

การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ว ๔๘๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๓ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง พ.ศ. ....  

๓๐๓๖๘/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๔ 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๓๐๔๓๔/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๔ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอ
หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามา
มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๐๑๐๓/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์มะนิลาว่าด้วยการต่อต้านการเพ่ิมขึ้นของลัทธิ
นิยมความรุนแรงและกลุ่มคนหัวรุนแรง (Manila Declaration to Combat the  
Rise of Radicalization and Violent Extremism) และร่างแถลงการณ์อาเซียน   
ว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ASEAN Declaration to Combat 
Cybercrime)  

๓๐๔๒๗/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๗๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๖ 

               ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ)  

๓๐๗๙๗/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๗ 

การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๐ ๓๐๙๕๖/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๗ 

สารบัญ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามปฏิบัติการ
สามเหลี่ยมทองค า ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา 
๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

๓๑๖๒๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘ 

โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา  

๓๑๙๗๘/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘ 

ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูง 
ว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติ     
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์  

๓๒๑๕๖/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๙ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

การลงนามและเพ่ิมเติมข้อความในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงกลาโหมรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร  

๒๙๘๒๕/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๙ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

สรุปผลการเดินทางเยือนรัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๒๘๙๑๖/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๐ 
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์      
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  

๒๙๒๓๓/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๐ 

การขอความเห็นชอบต่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้แทนไทย        
ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก     
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี  

๒๙๔๖๔/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๐ 

กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพ่ือเข้าร่วม       
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ         
เป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๓ 

๒๙๔๕๖/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๑ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุม      
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ 
(ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP 23)  

๒๙๔๔๓/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๑ 

ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๔  ๒๙๔๙๐/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๒ 
ร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก  ๒๙๔๘๑/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๒ 
การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับรัฐลิเบีย ๒๙๒๙๔/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๓ 
ร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรี  
ไทย-ออสเตรเลีย  

๓๐๑๘๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๑๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน 
และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพ้ืนที่ชุ่มน้ าเซินเจิ้น  

๓๐๐๒๗/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๑๔ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การลงนามและให้สัตยาบันร่างสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์  ๓๐๒๕๕/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๑๔ 

พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย  

๓๐๐๓๙/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๑๕ 

ความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปโครงการ     
การรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพ่ิมเติม (ARISE 
Plus)   

๓๐๐๒๒/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๑๕ 

ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมือง
ของกิจกรรมระดับสูงว่าด้วยการปฏิรูปสหประชาชาติ 

๓๐๒๓๒/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๑๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....  

๓๐๖๖๐/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๑๖ 

ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซม ครั้งที่ ๗  ๓๑๐๘๑/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๑๖ 

ร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก           
การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี  

๓๑๑๒๙/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๑๗ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน-เมอร์โคซูร์ ระดับ
รัฐมนตรี ในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ ๗๒ 

๓๐๘๕๖/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๑๘ 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุข  
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน   
(Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the 
Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry 
of  Health of the Kingdom of Bhutan)  

๓๑๑๑๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๑๘ 

การจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ๓๑๑๐๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๑๙ 

รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม   

๓๑๖๔๗/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๑๙ 

ผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) 
ครั้งที่ ๕  

๓๑๘๙๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๑๙ 

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-
บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔  

๓๒๑๐๕/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๒๐ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ ครั้งที่ ๗  

๓๒๑๙๕/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๒๐ 

การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ  การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑ (1st  Asia-Pacific  Ministerial 
Forum of Management of Social Transformations Programme-MOST) 

๓๒๒๕๕/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๒๑ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  

๓๑๙๙๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๒๑ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี [ข้อมติฯ ที่ ๒๓๗๕ (ค.ศ. ๒๐๑๗)]  

๓๒๑๘๗/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๒๒ 
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๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๗๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๒๓ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : 
เพชรน้ าหนึ่ง  

๒๘๙๔๔/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๒๔ 

ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

๒๙๒๖๕/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๒๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  ๓๐๕๖๙/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๒๕ 

ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ๓๐๔๑๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๒๖ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (พ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์)  

๓๐๒๓๗/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๒๗ 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(เพ่ิมเติม)  

ว ๔๖๐/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๒๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๙๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๒๘ 

ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ๓๑๘๗๗/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๒๙ 

ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน           
ด้านการเดินทาง  

๓๒๐๘๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๒๙ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 
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     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการยินยอม  
หรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและ  
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. ....  

๓๑๙๘๕/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๓๐ 

ภาวะสังคมไทย   

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๐  ๓๑๖๓๓/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๓๑ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

รายงานผลสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตในการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๘๙๓๗/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๓๒ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ๓๑๗๐๒/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๓๒ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

 ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

 ๔.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

 ๔.๖  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   

 ๔.๗  ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   

 ๔.๘  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิน่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑  ๓๐๙๙๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๓๔ 

รายงานการด าเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ๓๐๙๒๗/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๓๔ 
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ขอความเห็นชอบในการรับรองและลงนามเอกสารในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   

๓๐๘๕๐/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๓๕ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล  และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   

๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

               ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ)  

๓๐๗๙๗/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๓๖ 

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

๓๐๗๘๖/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๓๖ 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔)  

๓๐๕๘๐/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๓๖ 

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

๓๑๘๖๖/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๓๗ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวม ๔ ฉบับ  

๒๙๙๕๔/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๓๘ 

แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๓๐๓๘๖/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๓๙ 

     ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในพ้ืนที่
ภาคกลางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  

๓๐๙๓๐/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๓๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๔๙๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๔๐ 

     ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗       
ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี 
(เส้นทางที่ ๑)  

๒๙๕๐๗/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๔๑ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  ๓๐๕๔๔/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๔๑ 
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      ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

        ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

  ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้

  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ว(ร) ๔๓๕/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๔๒ 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๔๖๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๔๒ 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

ว ๔๗๗/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๔๒ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๗๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๔๓ 

     ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๔๖๓/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๔๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๗๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๔๕ 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ 
ด้านการตลาด   

๓๑๑๒๒/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๔๖ 

ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา     
ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

๓๒๐๕๙/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๔๗ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

ร่างอนุสัญญากรอบการท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรมและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง ๓๐๓๗๖/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๔๘ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  



 

 - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ า)  

๓๐๘๔๕/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๔๙ 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

รายงานผลการพิจารณาความจ าเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน 
พ.ศ. ....  

๒๘๘๙๗/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๔๙ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนผาจุก  ๓๐๔๑๙/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕๐ 

ขอความเห็นชอบการกู้ เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุน         
ในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

๓๐๒๒๙/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕๐ 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๓)  ๓๒๑๔๘/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๕๑ 

ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และ         
การประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓๑๘๙๐/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๕๑ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๐๒๑๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕๒ 

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ๒๙๘๒๒/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕๓ 

ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ๓๐๔๑๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕๓ 

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน  

๓๐๒๔๙/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕๔ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่- 
กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง  

๓๐๗๘๑/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๕๔ 

               ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ)  

๓๐๗๙๗/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๕๔ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่         
๒/๒๕๖๐  

๓๑๖๕๑/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๕๔ 

ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์        
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็น
และเร่งด่วน รวม ๖ ฉบับ  

๓๒๑๕๙/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๕๕ 

การขอรับเงินสนับสนุนกรณีการจัดเดินรถเชื่อมต่อตามโครงการจัดระเบียบรถตู้
โดยสารสาธารณะ (บขส.) เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ๓ สถานี 

๓๑๖๘๖/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๕๖ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม ๓๑๗๐๐/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๕๖ 
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     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

      ๖.        ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได ้

  

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ๓๐๑๗๓/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕๖ 

ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และขออนุมัติกู้เงินเพ่ือ
ปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๓๐๙๙๒/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๕๗ 

กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓๒๐๗๓/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๕๘ 

     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และการบริหารจัดการ
ผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐  

๒๙๘๑๕/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๕๘ 

โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  ๓๑๐๔๗/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๕๙ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลติ
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ๓๐๔๑๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๖๐ 

ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน  ๓๒๐๓๒/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๖๐ 

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

๓๒๙๑๗/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๖๑ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดท ากรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  

๓๐๒๐๓/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๖๒ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ....  

๓๐๙๐๙/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๖๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๔๙๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๖๓ 

รายงานผลการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 
2017” 
 

๓๑๘๑๒/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๖๔ 



 

 - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  

๒๘๙๑๐/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๖๔ 

แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   

แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

๓๑๔๒๐/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๖๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่
เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้  

๒๙๒๖๙/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๖๖ 

ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ๓๐๔๑๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๖๖ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

             การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
เกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒ 

๒๙๕๗๑/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๖๗ 

              ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-
ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ ๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

๒๙๔๔๘/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๖๘ 

การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค       
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 22 (The 22nd GMS Ministerial Conference) 
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๓๑๐๕๔/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๖๘ 

              การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๓ 
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

๓๑๘๕๓/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๖๙ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  



 

 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  ๓๐๙๐๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๖๙ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๙๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๗๑ 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย         
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด     
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ            
พัฒนา 

  

การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ตามทิศทางประเทศไทย ๔.๐ ๓๐๙๔๐/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๗๒ 

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

               การพัฒนาโรงงานต้นแบบและการพัฒนาเซลล์กักเก็บไฟฟ้าโดยใช้ถ่านชีวภาพ
และวัสดุชั้นสูง (Super Capacitor) แทนโครงการ FCV  

๓๐๔๘๐/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๗๒ 

    ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

  

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  



 

 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

  

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือขอขยายกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  

๒๙๔๙๖/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๗๔ 

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ขออนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้ าหลากบางบาล-  
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๓๐๙๖๙/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๗๔ 

ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย และข้อเสนอแผนงาน
โครงการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ภาคกลาง  

๓๐๙๗๗/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๗๕ 

ขออนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๐ รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือ
ด าเนินการโครงการส าคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๓๑๘๒๙/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๗๕ 

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

               การทบทวนแผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี  ๓๐๔๐๔/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๗๖ 

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑   ๓๑๐๖๖/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๗๗ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่         
๒/๒๕๖๐ 

๓๑๖๕๑/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๗๘ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

      การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร)  ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๐  

ว(ร) ๔๓๗/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๗๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๗๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๗๙ 

      การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

๓๒๐๑๙/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๐ 

      การปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

ว ๔๘๙/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๑ 

      การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)  ว(ร) ๔๕๙/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๑ 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิ จิทัล       
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวม ๔ ฉบับ  

๒๙๒๕๓/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๘๑ 



 

 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

                 ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื ่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 

๒๙๒๘๙/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๘๑ 

ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือน าไปใช้จ่าย
เป็นรายการอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ)   

๒๙๕๔๓/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๘๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๔๖๓/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๘๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๗๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๘๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๐๑๒๗/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๘๔ 

                ขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  ๓๐๓๕๗/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๘๔ 

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น [ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาระบบ
ส ารองส าหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)]  

๓๐๒๔๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๘๕ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ  ๓๐๔๕๔/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๘๕ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ....  

๓๐๙๘๔/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๘๕ 

การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ว ๔๗๙/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๘๖ 

การตรวจสอบ TOR ย้อนหลัง  ๓๑๑๑๓/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๘๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๙๔/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๖ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง 
มหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๓๒๑๘๑/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๗ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ....  

๓๑๖๔๐/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๗ 

การพิจารณาทบทวนความจ าเป็นเหมาะสมของการก าหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ต าแหน่งเภสัชกร จ านวน ๓๑๖ อัตรา ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓๑๘๔๕/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๗ 

การเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ๓๒๑๓๙/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๘ 

                แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓๒๐๖๕/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๘ 

ขอยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการน าเงินนอกงบประมาณไปใช้        
ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

๓๒๒๖๘/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๙ 

ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ            
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

ว ๔๙๓/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๘๙ 

         ๑๐.๒  กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ               
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                                              

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

               สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๙๙๓๘/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๙๐ 



 

 - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย 
                    บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

               มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ  

๓๐๓๔๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๙๑ 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ๒๙๗๐๑/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๙๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๗๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๙๒ 

             การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด        
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  
 

               สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูป
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม 
เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิรูประบบบริหารราชการ : 
ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์  และการมีส่วนร่วม 

๒๙๙๓๙/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๙๓ 

                สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๓  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

๓๑๔๓๒/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๙๔ 

การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล   

                 แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตาม  
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๓๐๓๒๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๙๔ 

                 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

ว ๔๖๘/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] ๙๕ 



 

 - ๑๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๗๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๙๕ 

วาระส้าคัญของรัฐบาล   

                  ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๓๑๑๑๐/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๙๗ 

                  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่ภาคกลาง ๓๑๑๐๐/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] ๙๗ 

การส้ารวจความเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาล   

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี   ๓๑๘๒๖/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๙๗ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ . .)      
พ.ศ. ....  

๓๑๘๒๐/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๙๙ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

                  ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๓๒๑๑๕/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] ๑๐๐ 



 

 - ๑๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ        
การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 

๒๘๙๐๘/๖๐ [๐๕/๐๙/๒๕๖๐] ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  



 

 - ๑๗ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๑๐๒ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๑๐๓ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๑๐๔ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๑๐๕ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๑๐๖ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๑๐๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๑๐๗ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๑๐๘ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๑๐๙ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๑๐๙ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๑๑๐ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๑๑๑ 

ตารางอักษรย่อ  ๑๑๒ 

 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๑ 

การปกป้องและเชิดชู 
สถาบันพระมหากษัตริย ์



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

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน    

หรือจ าเป็น จ านวน ๑๐๖,๑๗๗,๒๐๐ บาท ให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเบิกจ่ายส าหรับรายการ (๑) ค่าก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ านวน ๔๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท และ (๒) ก่อสร้างช้ินงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง 
จ านวน ๖๒,๑๐๙,๒๐๐ บาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     
ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ โดยเตรียมการจนถึง   
วันลาสิกขา ระหว่างวันท่ี ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นเวลา ๑๕ วัน 
                ๒. การใช้สิทธิการลาดังกล่าว ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของ     
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลาอุปสมบท     
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก 
                ๓. ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรี    
ในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคตซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการ      
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยังคงได้รับสิทธิการลาอุปสมบทและยังได้สิทธิในการรับเงินเดือน
ระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                ๔. ผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนร่วมกับ     
คณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตามหลักสูตรส าหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์ก าหนด ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดของโครงการแต่ไม่เกิน ๑๕ วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนด จะไม่ได้รับสิทธิ      
ในการลาตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติม พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม พ.ศ. ....             
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง     
มายื่นเสนอราคา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน             
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 

 
 



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

 ๒ กองบริหารงานสารสนเทศ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพ่ือการฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตร    

แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้             
ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ เป็นการด าเนินการในชุมชนตาม
โครงการฯ ที่ประสบอุทกภัย จ านวน ๔๓ จังหวัด มีเป้าหมายเกษตรกร จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน มีลักษณะการด าเนินการ    
เป็นการสนับสนุนกิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประกอบด้วย (๑) การปลูกพืชอายุสั้น (๒) การเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยง
สัตว์ปีกและแมลงเศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด) (๓) การผลิตอาหาร แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ (๔) การประมง 
(เช่น การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน/พลาสติก) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต ครัวเรือนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มประกอบกิจกรรม กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย ส าหรับงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๒,๒๙๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณร์ับความเหน็ของกระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านัก
งบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญกับกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้และค าแนะน าในการผลิตตามกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทั่วถึง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรขึ้นอีก รวมทั้งติดตามการ
ด าเนินงานของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อต่อยอดหรือให้ค าแนะน าส าหรับใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้
โครงการฯ เป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวของครอบครัวต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังน้ี 
                    ๓.๑ ในการด าเนินกิจกรรมของเกษตรกรภายใต้โครงการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ะต้องส ารวจเกษตรกร
ที่มีความพร้อมและเต็มใจเข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนและค าแนะน าแก่เกษตรกรในการเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร รวมทั้งมีการติดตามและให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกร
ประสบความส าเร็จในการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 
                    ๓.๒ ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้       
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่เป็นการใช้งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนและต้องใช้จ่ายโดยเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๓.๓ ให้ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
หากโครงการใดหมดความจ าเป็นหรือมีโครงการอื่นใดที่สมควรด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้มากยิ่งขึ้น ก็ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       

บรมนาถบพิตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นหยุดราชการเพียงวันเดียว เนื่องจากในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ซึ่งเป็นวันออกพระเมรุมาศก่อนวันถวายพระเพลิง และวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันต่อเนื่อง คณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะกรรมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และคณะกรรมการฝ่ายจัด
พิธีการ ได้วางแผนรองรับครอบคลุมในด้านตา่ง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่ปฏิบัตินั้น เนื่องจากการปฏิบัติงานในพิธี
ช่วงก่อนและหลังวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นการปฏิบัติราชการ จึงให้หน่วยงานเจ้าสังกัดพิจารณาผ่อนผัน หากจะต้องใช้เวลา
ราชการเพื่อการเดินทาง และเตรียมการตามสมควร 



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

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

                    ๑.๒ ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเดิมเคยมีประกาศก าหนดระยะเวลา ๑ ปี 
โดยขยายจากวนัศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา ๑๕ วัน 
                    ๑.๓ ให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ท าการของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่            
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเวลา ๑๕ วัน 
                    ๑.๔ ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ออกทุกข์ตั้งแต่วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
                    ๑.๕ ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานท่ีต่าง ๆ ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๖ ให้ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและซักซ้อมท าความเข้าใจสถานบันเทิง และ
สถานีโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ งดหรือลดกิจกรรมบันเทิงในเดือนตุลาคมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
                ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรีในการเสนอเรื่องนี้) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม
ศกนี้ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐของทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อม เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร
ในระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครได้ทั้งในกรุงเทพมหานคร (ณ สนามเสือป่าและส านักงานเขต 
ทุกแห่ง) และในต่างจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง และจะสิ้นสุดการเปิดรับสมัครในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ นี้ ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานรวบรวมจ านวนผู้ที่สมัครในสังกัดเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดและรายงานข้อมูล
ดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยด่วน เพื่อรวบรวมและน าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
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การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
และการต่างประเทศ 

 

  



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ....  
    คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วย      
การประมง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วย     
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อให้คนต่างด้าวที่เดินทางมาขึ้นทะเบียน
และอยู่ระหว่างการขอรับหนังสือคนประจ าเรือ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สามารถอยู่ใน
ราชอาณาจักรได้จนกว่าหนังสือคนประจ าเรือสิ้นอายุ 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) เป็นหน่วยงานหลัก โดยให้กระทรวงแรงงาน         
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน) และกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) จังหวัดชายทะเล ๒๒ จังหวัด 
และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ให้การสนับสนุนในการเปิดศูนย์เพื่อจดทะเบียนและออกหนังสือ      
คนประจ าเรือส าหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อท างานในเรือประมง 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรให้มี     
การใช้อ านาจตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้อธิบดีกรมประมงมีอ านาจเช่นเดียวกับ    
เจ้าท่าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยในการออกหนังสือคนประจ าเรือ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข      
ในการออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานมาก่อน ไปพิจารณาด าเนินการ และให้ได้รับการยกเว้น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ประชารัฐร่วมใจ ประเทศไทยไร้การค้ามนุษย์ ” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน               
ได้แก่  (๑) ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน (๒) ด้านด าเนินคดี (๓) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ (๔) ด้านป้องกัน และ          
(๕) ด้านพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และส านักงานอัยการสูงสุดที่เห็นว่า ในด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนจ าเป็นต้องเร่งเสริมบทบาท
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด รวมทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสจากประชาชนและ
เครือข่าย การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการ
เชิงรุกในการเข้าถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และพิจารณาออกกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคประชาชนและภาคธุรกิจ นอกจากน้ี ในข้ันของการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในลักษณะบูรณาการที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ    
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และให้



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

ความส าคัญกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ส าหรับภาระงบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นเห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรการ   
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อด าเนินการในโอกาสแรกก่อน ส่วนในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา นโยบาย ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๔. เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อีกครั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
                ๕. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) จัดตั้งคณะกรรมการภายใต้การก ากับดูแลของ         
ส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการติดตามการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดทั้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ประกอบการ 
                ๖. ให้กระทรวงการต่างประเทศช้ีแจงการด าเนินการของไทยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดให้ประเทศผู้ประเมินและจัดอันดับการค้ามนุษย์ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไป        
นอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการเฉพาะการให้บุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวยื่นรายการตามแบบ ตม.๖ ท้ายกฎกระทรวงก าหนด
แบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และ      
การขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ตามหลักการดังกล่าวโดยด่วนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ก าหนดบทเฉพาะกาล 
เพื่อให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถใช้แบบ ตม.๖ รูปแบบปัจจุบันต่อไปได้จนกว่าแบบ ตม.๖ ที่ส ารองไว้จะหมดลง          
ตามความเห็นของส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน า Big Data มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มเติมจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในแบบ ตม.๖ โดยให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
พิจารณายกเลิกแบบสอบถามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในแบบ ตม.๖ ในอนาคต เพื่อลดภาระในการกรอกข้อมูลของ
บุคคลต่างด้าว ตามความเห็นของส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์มะนิลาว่าด้วยการต่อต้านการเพ่ิมขึ้นของลัทธินิยมความรุนแรงและกลุ่มคน        
หัวรุนแรง (Manila Declaration to Combat the  Rise of Radicalization and Violent Extremism) และ
ร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ASEAN Declaration to Combat 
Cybercrime) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์มะนิลาว่าด้วยการต่อต้านการเพิ่มขึ้นของลัทธินิยมความรุนแรงและกลุ่มคนหัวรุนแรง 
(Manila Declaration to Combat the Rise of Radicalization and Violent Extremism) และร่างแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วย
การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ASEAN Declaration to Combat Cybercrime) เพื่อจะได้น าร่างแถลงการณ์ฯ      



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

ทั้งสองฉบับเข้าในวาระการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๑ (11th ASEAN Ministerial 
Meeting on Transnational Crime) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นว่า ร่างแถลงการณ์ฯ 
ทั้งสองฉบับไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ฯ ทั้งสองฉบับ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ   
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง   
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดในการตรวจตราผู้สัญจรผ่านแดน 
โดยก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เคร่งครัด เช่น การก าหนดให้รถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจต้องเปิดกระจกทั้งฝ่ังคนขับ
และผู้โดยสาร รวมท้ังให้พิจารณาก าหนดมาตรการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบผ่านแดน โดยเฉพาะพ้ืนที่เอกชนที่ติด
ชายแดนที่อาจยังไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงรองรับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจ าเป็นในการใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบผ่านแดนดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการติดต้ังกล้อง CCTV บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนว
ชายแดนด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายเวลา       
การเปิดจุดผ่านแดน โดยในเบื้องต้นอาจเปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ชั่วโมง ให้เฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยให้
ก าหนดประเภทรถยนต์และวัตถุประสงค์ของการขนผ่านให้รัดกุมและชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ส าหรับการเดินทางของผู้สัญจรผ่าน
แดนเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เห็นควรให้คงจ ากัดเวลาไว้ตามเดิม 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปศึกษาและพิจารณา
ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน บทบาท และภารกิจของสภาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐทั้งระบบ เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ      
เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และการให้บริการทางการเงินในฐานะสถาบันการเงินท่ัวไป โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของสถาบันการเงินของรัฐนั้น ๆ และให้รายงานผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว น้ัน ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าสุราและยาสูบ   
ในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการให้ท่ัวถึงด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางคืนเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์     
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (เช่น มาตรฐาน GAP) สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร   
และผู้จ าหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาก าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจพิจารณา  
น ากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการด าเนินการด้วย 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                    ๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดให้มี
หลักสูตรการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงานไทย เช่น 
หลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หลักสูตรเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจตั้งต้น 
(Startup) และภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนชาวนาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้     
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกร เช่น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และให้พิจารณาด าเนินโครงการ/
งานที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปีต่อ ๆ ไป เป็นล าดับแรก เพื่อให้งาน
บรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปเน้นการท างาน      
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) นอกเหนือจากงานตามภารกิจปกติ (Function) จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน   
ที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของงานตามภารกิจ (Function) และงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล 
(Agenda) ที่ต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การบริหารจัดการน้ า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่ามีการด าเนินการเรื่องใด อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้จัดท าแผนงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน      
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายใน ๑ เดือน 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามล าดับ ท้ังนี้ เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งขั้นตอนการท างานและปริมาณงานท่ีอาจซ้ าซ้อนกัน ส าหรับส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) นั้น ให้คง
ปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนเรื่องส าคัญเชิงนโยบายต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การด าเนินการเดินอากาศ
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เร่ือง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพ่ืออ านวย       
ความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว คร้ังท่ี ๑๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท าบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งท่ี ๑๐ 
เป็นการทบทวนผลการด าเนินงานของการประชุมฯ ครั้งท่ี ๙ และน าประเด็นต่าง ๆ จากผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าดว้ย



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

ความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๓ 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญในด้านความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ด้านเศรษฐกิ จ การค้าชายแดน และ     
ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งสิ้น ๑๖ ประเด็น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ      
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกการประชุมฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐       
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม 
(Full Powers) ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกการประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง     
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  

       เร่ือง  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค า ภายใต้
แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามปฏิบัติการสามเหลี่ยม

ทองค า ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) ประเทศไทย ได้ผลักดันให้ประเทศสมาชิกทั้ง ๖ ประเทศ      
(จีน ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทย) จัดตั้งกลไกประสานงานและก ากับติดตาม ภายใต้ช่ือศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขง
ปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Centre : SMCC) พร้อมสร้างกลไกการรับผิดชอบในทุกระดับ ทั้งในระดับหน่วยงาน 
ระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งประสานให้ทุกประเทศจัดวางสรรพก าลังด้านยาเสพติด 
และก าลังปฏิบัติการอื่น ๆ ที่แต่ละประเทศมีอยู่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้นปฏิบัติการพื้นที่ที่มี        
ความเคลื่อนไหวด้านยาเสพติดสูง ซึ่งทุกประเทศได้จัดวางก าลังตามด่าน/จุดตรวจ รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ แห่ง ใน ๑๑ พื้นที่เป้าหมาย 
                ๒. ผลการจับกุมในรอบ ๖ เดือน (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) ทั้ง ๖ ประเทศ มีผลการจับกุมรวมทั้งสิ้น ๓๒๕ คดี 
ผู้ต้องหา ๕๓๔ คน ของกลางยาบ้า ๙๔ ล้านเม็ด ไอซ์ ๑.๔ ตัน เฮโรอีน ๑ ตัน กัญชา ๖.๗ ตัน และสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ๑๒๐ ตัน 
เปรียบเทียบกับรอบ ๖ เดือนก่อนของปี ๒๕๕๙ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) มีจ านวนคดีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๙ ของกลางโดยรวม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๗๙.๓ และสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๔๐.๖ ตลอดจนยังคงมีแนวโน้มการจับกุมในปริมาณ       
ที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
                ๓. เมียนมารับเป็นเจ้าภาพตั้ง ศปง.มข. จังหวัดเชียงตุง ระยะเวลา ๓ เดือน (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                   ๑.๑ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับ
ประเทศกัมพูชา โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของกัมพูชา (National Authority for Combating 
Drugs-NACD) จ านวน ๓๘,๐๑๑,๔๐๐ บาท ส าหรับการก่อสร้างศูนย์บ าบัดและฝึกอาชีพส าหรับผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อ าเภอ 
สตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ รวมถึงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบ าบัดรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของกัมพูชา 
                    ๑.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ NACD จ านวน ๓๘,๐๑๑,๔๐๐ บาท ส าหรับด าเนินโครงการเสริมสร้างและยกระดับ     
ความร่วมมือด้านบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
                    ๑.๓ ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณของโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือ
ด้านบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา เพื่อน าไปสนับสนุน NACD ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

                ๒. ในขั้นตอนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  

       เร่ือง  ขอความเห็นชอบการร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสู งว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Political Declaration on the Global Plan of 
Action to Combat Trafficking in Persons) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ
ในการส่งเสริม การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัจจัยต่าง ๆ ท่ีท าให้บุคคลเสี่ยงต่อการตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการดูแล การช่วยเหลือ การเยียวยาและพักฟื้นผู้เสียหายและผู้รอดชีวิต ตลอดจนการเพิ่ม      
ความเข้มแข็งระหว่างรัฐภาคีร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเสริมสร้างขีดความสามารถและความช่วยเหลือด้านเทคนิค        
ในการป้องกันการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และการจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านมนุษยธรรม โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุม
ระดับสูง    ว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งท่ี ๒ 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวง     
การต่างประเทศเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การลงนามและเพ่ิมเติมข้อความในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมรัฐอิสราเอล 
  ว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามและเพิ่มเติมข้อความในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวง 
กลาโหมรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร โดยเพิ่มเติมข้อความใน PARAGRAPH 2 SCOPE AND AREAS OF COOPERATION 
ในข้อ 2.1 L. other areas where mutually agreed upon by both Participants เพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกสาขาความร่วมมือ
ทางทหาร ซึ่งหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และอาชญากรรมข้ามชาติ ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 

 
 



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  สรุปผลการเดินทางเยือนรัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

                คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบสรุปผลการเดนิทางเยือนรัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ระหว่าง
วันที่ ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผลการเยือนรัฐอิสราเอลในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และได้หารือทวิภาคีร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบใน ๓ ประเด็น คือ (๑) ให้มีการจัดตั้ง
คณะท างานร่วมด้านการเกษตรและประชุมหารอืโครงการความรว่มมือด้านการเกษตรที่ท้ังสองฝ่ายสนใจภายใต้ความตกลงดังกลา่ว 
เช่น ด้านการเกษตร และการชลประทาน เป็นต้น (๒) อิสราเอลขอให้ไทยจัดส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ที่ไทยสนใจในเรื่อง
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับไร่นา และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรฝ่ายไทยในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านระบบชลประทาน และ (๓) การอ านวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันมากขึ้น       
ในอนาคต นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ ากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของอิสราเอล รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านระบบสหกรณ์การเกษตรของอิสราเอล ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การ 

สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้รัฐภาคีรับ      
ที่จะไม่ด าเนินการทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์และการระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านพลเรือน
และการทหาร และจะห้ามหรือระวังป้องกันมิให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทุกรปูแบบ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสนอ และให้ส่งสนธิสัญญาฯ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป ท้ังนี้ การเสนอสนธิสัญญาฯ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เสนอไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของ
องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์
โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดการคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้ วยการห้ามทดลอง
นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่องค์การฯ คณะมนตรี ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ ภายในเขต
แดนรัฐภาคี รวมทั้งก าหนดกลไกเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาฯ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรก าหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว  
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา   
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควร
ประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อก าหนดมาตรการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้แก่องค์การฯ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การฯ    
ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าสัตยาบันสาร เพื่อให้สนธิสัญญาฯ มีผลผูกพันตามสนธิสัญญาฯ 
ทั้งนี้ ให้ยื่นสัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบสนธิสัญญาฯ และร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ประกาศใช้เป็น
กฎหมายแล้ว 

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในการเสนอช่ือ นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียน    
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีคนต่อไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

(วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะด าเนินการ     
แจ้งรายช่ือผู้แทนไทยฯ ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ     
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าว เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม    
ตามค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพ่ือเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยท่ี ๑๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบท่าทีการเจรจาของประเทศไทยส าหรับเป็นกรอบในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ   
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองออร์โดส เขตปกครอง
ตนเองอินเนอร์มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยท่าทีการเจรจาของประเทศไทย เช่น (๑) สนับสนุนการด าเนินงานของ
อนุสัญญาฯ ที่ส่งผลประโยชน์ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรม และ (๒) สนับสนุนการขยายกรอบความร่วมมือของอนุสัญญาฯ กับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment 
Facility : GEF) เป็นต้น 
                    ๑.๒ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ ประกอบด้วยรองอธิบดี        
กรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ๒ คน ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ๒ คน ผู้แทนกรมฝนหลวง   
และการบินเกษตร ๒ คน ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๒ คน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ า ๑ คน และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ๑ คน 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบการเจรจาของประเทศไทยส าหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ ในส่วนท่ี
ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ     

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP 23) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุม       
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่  ๒๓ (ASEAN Joint Statement on Climate 
Change to COP 23) มีสาระส าคัญเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือการด าเนินงานด้าน   
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน การเสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี    
ที่เพียงพอ คาดการณ์ได้ โปร่งใส การเข้าถึงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการด าเนินงานจากกองทุน  Green Climate 
Fund การจัดให้มีกลไกการด าเนินงานแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ เพื่อยกระดับการป้องกันและ
การจัดการอย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย      
ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ 



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี ๑๔  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารจ านวน ๓ ฉบับ ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม         
ครั้งที่ ๑๔ (14th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 14th AMME) วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เนการาบรูไน
ดารุสซาลาม ประกอบด้วย 
                          ๑.๑.๑ ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Strategic Plan on 
Environment 2016-2025) เพื่อเป็นแผนงานและกรอบการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่เป้าหมายแผนงานประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
                          ๑.๑.๒ ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN-China 
Environmental Cooperation Action Plan 2016-2020) เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
                          ๑.๑.๓ ร่างแผนด าเนินงานอาเซียน-สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (ASEAN-UN Action Plan on Environment and Climate Change 2017-2020) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นใน
การร่วมมือกับสหประชาชาติต่อการด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาเซียน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมให้
การรับรองเอกสารจ านวน ๓ ฉบับดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี  ทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Ministerial Summit on 
the Environment ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (๒) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
(๓) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และ (๔) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นเอกสารที่แสดง
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการยืนยัน
ค ามั่นที่จะด าเนินการตามพันธกรณีระดับโลกท่ีได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้       
การรับรองในร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับรัฐลิเบีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) เกี่ยวกับรัฐลิเบีย จ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติฯ ที่ ๒๒๗๘ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ข้อมติฯ ที่ ๒๒๙๒ (ค.ศ. ๒๐๑๖)      
ข้อมติฯ ที่ ๒๓๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๗) และข้อมติฯ ที่ ๒๓๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรการ
ตรวจสอบเรือที่ลักลอบส่งออกทรัพยากรปิโตรเลียมจากรัฐลิเบีย และการตรวจสอบเรือตามมาตรการลงโทษทางอาวุธ 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามข้อมติ  UNSC เกี่ยวกับรัฐลิ เบีย ได้แก่  
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักงานอัยการสูงสุดถือปฏิบัติ และแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ทั้งนี้ หากพบข้อขัดข้อง
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมตดิังกล่าว หรือประสงค์ที่จะขอรับความกระจ่างเกี่ยวกับการปฏิบัตติามข้อมตฯิ ให้แจ้งกระทรวง
การต่างประเทศทราบต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรี  ไทย-ออสเตรเลีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 
(TAFTA) มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปริมาณสินค้าท่ีมีการใช้มาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota : TRQ) ตามบัญชีแนบท้าย
ภาคผนวก ๒ โดยเพิ่มปริมาณโควตานมผงขาดมันเนย ร้อยละ ๑๐ และแก้ไขปริมาณการน าเข้าสินค้าที่มีการใช้มาตรการปกป้อง
พิเศษ (Special Safeguard : SSG) ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก ๕ โดยเพิ่มปริมาณการน าเข้า (Tigger Volume) ของสินค้า ๓ 
รายการ (๖ พิกัดสินค้า) ของไทย ได้แก่ หางนม ไขมันเนย และเนยแข็ง โดยมีผลในทางปฏิบัติภายในปี ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์          
เป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท าหน้าที่รัฐสภามีมติเห็นชอบพิธีสารฯ และกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้วว่าได้ด าเนิน
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการมีผลใช้บังคับของพิธีสารฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
                ๕. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการส่งเสริมอุตสาหกรรมนมไทยเพื่อลด
ปริมาณการน าเข้า และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโคนมไทย ซึ่งฝ่ายออสเตรเลีย      
จะเสนอความร่วมมือให้กับฝ่ายไทยนั้น ควรระบุรายละเอียดโครงการให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน และควรประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงการด าเนินการจากการทบทวนพันธกรณีการเปิดตลาดสินค้าที่เพิ่มมาก ขึ้น
ตามความตกลง TAFTA อย่างทั่วถึง รวมทั้งติดตามประเมินผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการที่มีอยู่ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ และเช่ือมโยงเครือข่ายเกษตรกรและ
สหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรีทางการค้าในระยะต่อไป ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๖. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

เกี่ยวกับสินค้าที่มีการใช้มาตรการโควตาภาษี (TRQ) จ านวน ๘ รายการ โควตาภาษีดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๖ รายการ ได้แก่ มั่นฝรั่ง (สดและแช่แข็ง) เมล็ดกาแฟ กาแฟส าเร็จรูป ชา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และจะสิ้นสุดในวั นที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ นมดิบและนมพร้อมดื่ม นมผงขาดมันเนย และสินค้าที่มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ 
(SSG) ก าหนดเพดานปริมาณ Tigger Volume โดยเก็บภาษีน าเข้าในอัตราต่ า ส่วนปริมาณที่น าเข้าเกินก าหนดจะเก็บภาษีในอัตรา
สูงกว่า จ านวน ๑๗ รายการ เช่น ไขมันเนย หางนม และเนยแข็ง จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หลังจากนั้นจะไม่ก าหนด
เพดานน าเข้าและอัตราภาษีน าเข้าจะเป็นร้อยละ ๐ จึงเห็นควรพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรดังกล่าวภายในประเทศ ไปพิจารณาต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
อาเซียน-จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ าเซินเจิ้น 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ระหว่าง      
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับศูนย์ความร่วมมือ     
ด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน และมูลนิธิการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ าเซินเจิ้น เป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยร่วมกันในด้านป่าชายเลน ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่     
ปฏิบัติงานด้านป่าชายเลน เพื่อยกระดับศักยภาพในการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรป่าชายเลน 
โดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
                   ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึก        
ความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ           
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ          
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาด าเนินการอย่างรอบคอบและมีมาตรการเพื่อป้องกัน    
มิให้ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ      
ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียผลประโยชน์ของประเทศในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การลงนามและให้สัตยาบันร่างสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการลงนามและการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งที่ประชุม
สหประชาชาติ เพื่อเจรจาตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding 
Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination) ได้ให้การรับรองร่างสนธิสัญญา
ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the prohibition of nuclear weapons) แล้ว เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งร่างสนธิสัญญาฯ 
จัดท าขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมาย เนื่องจากในปัจจุบันอาวุธนิวเคลียร์เป็นอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงเพียงชนิดเดียวที่ยังไม่มี
การห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งสาระส าคัญของร่างสนธิสัญญาฯ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ห้ามการพัฒนา ทดลอง 
ผลิต สร้าง จัดหา ครอบครอง หรือเก็บสะสมอาวุธนิวเคลียร์ หรือระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ รวมถึงห้ามส่งเสริมอาวุธนิวเคลียร์ หรือ
ระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ ให้กับผู้ใดเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น โดยสหประชาชาติจะเปิดให้รัฐสมาชิกลงนามในร่างสนธิสัญญาฯ     



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๒ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสนธิสัญญาฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม      
ในกรณีที่ผู้ลงนามไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
                    ๑.๔ เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการให้สัตยาบัน 
                    ๑.๕ มอบหมายให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักระดับชาติของการด าเนินการตาม
พันธกรณีของสนธิสัญญาฯ ภายหลังจากท่ีประเทศไทยให้สัตยาบันแล้ว 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ ยวข้อง
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นล าดับแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป       
ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ  

จอร์เจีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นกลไกการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ โดยจะมีการจัดตั้ง
กลไกการปรึกษาหารือในระดับรัฐมนตรีหรือระดับอื่นที่เหมาะสม เพื่อก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ร่วมกันในมิติต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม โดยจะมีการลงนามในร่างพิธีสารฯ ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ      
ครั้งที่ ๗๒ (72nd Session of the United Nations General Assembly : UNGA 72) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐    
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ 

                 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) รวมทั้งให้พิจารณา
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกหนงัสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)] ต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

อาเซียนจากสหภาพยุโรป เพ่ิมเติม (ARISE Plus)   
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปโครงการการรวมตัว      
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration Support from the EU : ARISE 
Plus) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการเศรษฐกิจและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒๐๒๕ และเป้าประสงค์เฉพาะ เช่น การปรับปรุงศุลกากร การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง สิทธิในทรัพย์สิน     
ทางปัญญา นโยบายแข่งขัน ความร่วมมืออาหารและยา และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เป็นต้น โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
ร่างความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

                ๒. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus และให้กระทรวง
การต่างประเทศแจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบ   
ร่างความตกลงฯ โครงการ ARISE Plus และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงดังกล่าว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของกิจกรรมระดับสูงว่าด้วยการปฏิรูป

สหประชาชาติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรม Event on United Nations Reforms with Reform-
Minded Member ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ที่ ๗๒ (72nd Session of 
the United Nations General Assembly : UNGA 72) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมือง
ของกิจกรรมระดับสูงว่าด้วยการปฏิรูปสหประชาชาติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนเลขาธิการสหประชาชาติในการปฏิรูป
สหประชาชาติ โดยเน้นประเด็นหลัก เช่น การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความไว้วางใจระหว่างรัฐสมาชิกสหประชาชาติ        
การปฏิรูปการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญกับระดับปฏิบัติในภาคสนาม เป็นต้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ผู้แทนคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ลงนามรับรองร่างปฏิญญาฯ 

                 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า (ฉบับที่ ๓)         

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ภายใต้พิธีสารมาดริด มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซม คร้ังท่ี ๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
              ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อ (๑) ร่างแถลงการณ์ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซม ครั้งที่ ๗ (The 7th ASEM 
Economic Ministers’ Meeting : 7th ASEM EMM) เพื่อสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี (๒) ร่างเอกสารสรุปผลการประชุม ASEM 
EMM ครั้งท่ี ๗ ของประธาน และ (๓) ร่างเอกสารข้อริเริ่มของที่ประชุม ASEM EMM ครั้งที่ ๗ ด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ ๔ 
ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ASEM EMM ครั้งที่ ๗ ที่มีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียและยุโรป โดยไม่มีผล
ผูกพันทางกฎหมาย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม 
ASEM EMM ครั้งท่ี ๗ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม  ASEM EMM ครั้งที่ ๗ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ประเทศไทยเข้าร่วมการเจรจาความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods 
Agreement : EGA) ก็ต่อเมื่อเป็นการเจรจาที่ให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) 
เข้าร่วมเท่านั้น ส าหรับร่างเอกสารข้อริเริ่มของที่ประชุม  ASEM EMM ครั้งที่ ๗ ด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ ๔ ควรให้
ความส าคัญเพิ่มเติมกับการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ตามแนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ ๔ ของอาเซม รวมทั้งการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่มีโอกาสถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีและส่งเสริมสาขาอาชีพใหม่ ๆ   
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับประเด็นความร่วมมือทางด้านกฎระเบียบที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม       
การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตามแนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่  ๔ ของแต่ละประเทศ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ 
 และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแก้ข้อความ           
ใน      ร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และ
มาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building 
Measures in Asia : CICA) ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ว่า คณะกรรมการยกร่างถ้อยแถลงฯ ซึ่งมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานได้
เห็นชอบการปรับแก้ข้อความตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ ตามร่างถ้อยแถลงฯ ฉบับล่าสุดเป็น ดังนี้ 
                    ๑.๑ ปรับข้อความในส่วนที่ ๒ ข้อ ๑ จาก “...ไม่สนับสนุนการกระท าที่มุ่งล้มล้างรัฐบาลอันชอบธรรม...”        
(“...to support no actions that aim at overthrowing legitimate governments…”) เป็น “...ละเว้นและประณามการ
กระท าใด ๆ ที่มุ่งล้มล้างรัฐบาลอันชอบธรรมซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ...” (“…to refrain from and denounce any 
action aimed at overthrowing legitimate governments in contravention of international law…” )  ทั้ ง นี้  ก า ร เพิ่ ม
ถ้อยค าว่า “ซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ” จะท าให้รัฐบาลใด ๆ ที่ด าเนินนโยบายอันขัดต่ออธิปไตยหรือมีอ านาจภายนอก
แทรกแซงการบริหารถูกรวมเข้าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและมีความชัดเจน
มากขึ้น 
                    ๑.๒ ในส่วนท่ี ๒ ข้อ ๕ จาก “...ต่อสู้กับการก่อการร้ายโดยไม่แยกแยะ...” (“…to combat terrorism without 
any distinction…”) ให้ตัด “โดยไม่แยกแยะ” (“…without any distinction…”) ออก เนื่องจากข้อความดังกล่าวท าให้เกิด     
การตีความที่ไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้ผู้ก่อความไม่สงบบางกลุ่มถูกเหมารวมเป็นผู้ก่อการร้ายโดยที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ ซึ่งอาจจะ
เป็นประเด็นให้บางประเทศกดดันประเทศไทยได้ 
                ๒. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกการประชุมว่าด้วยการ
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and 
Confidence Building Measures in Asia : CICA) ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ท่ีกระทรวงการต่างประเทศแก้ไข ซึ่งจะมีการรับรอง
ร่างถ้อยแถลงฯ ในการประชุม CICA ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองถ้อยแถลงฯ 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน-เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี ในช่วงคู่ขนานการประชุม

สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยท่ี ๗๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน-เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี (Joint Press Statement of 
the ASEAN-MERCOSUR Ministerial Meeting) ในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ ๗๒ ที่นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดย       
ร่างแถลงข่าวร่วมฯ เป็นประกาศผลลัพธ์ของการประชุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศสมาชิกเมอร์โคซูร์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย          
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน การท่องเที่ยว การเช่ือมโยง และการมีปฏิสัมพันธ์ระดับประชาชน           
เป็นต้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองการออก    
แถลงข่าวร่วมฯ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ              
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง 
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Memorandum of Understanding on Health Cooperation 
between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and the Ministry of  Health of 
the Kingdom of Bhutan) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุข
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน (Memorandum of Understanding on Health Cooperation between the Ministry of Public Health 
of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan) มีสาระส าคัญในการส่ ง เสริม   
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับภูฏาน โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกันรวม ๑๐ ประเด็น ได้แก่       
(๑) การควบคุมโรค (๒) การแพทย์ดั้งเดิม (๓) ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง (๔) การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ (๕) ทรัพยากรบุคคล
ด้านสาธารณสุข (๖) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (๗) การให้บริการด้านการบ าบัดและรักษายาเสพติด (๘) การวิจัยและ
การศึกษาด้านการแพทย์ (๙) ระบบการก ากับดูแลยาของประเทศ และ (๑๐) สาขาความร่วมมืออื่น ๆ โดยจะมีการลงนาม            
ในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูฏานจะเดินทางเยือนประเทศไทยในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ           
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง     
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมต่อยอดให้เกิดประโยชน์จาก
ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจฯ โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรหายาก
ของภูฏาน รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ าดื่มในชนบทภูฏานมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยต่อไป 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การจัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-มาเลเซีย 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-มาเลเซียในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต จึงมีมติมอบห มายให้กระทรวง        
การต่างประเทศพิจารณาด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-มาเลเซีย (Joint Commission : JC) ขึ้น    
เพื่อเป็นกลไกหลักในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทย-อินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม       
ได้เจรจาความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย โดยทั้งสองได้แสดงเจตจ านงในการใช้มิติศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะการแสดง
ซึ่งมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดท าแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้น     
ยิ่งขึ้น รวมทั้งการหารือเรื่องการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดการและเทคนิคการบูรณะโบราณสถาน 
                ๒. การส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้พบหารือกับเจ้าอาวาส     
วัดพุทธเมตตา รวมทั้งฝ่ายมหายานพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย และสมาคมวิทยาลัยพุทธศาสนาของอินโดนีเซียถึงนโยบาย     
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยมีความเป็นไปได้ที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นท่ีบุโรพุทโธในช่วงสิ้นปี ๒๕๖๐ 
                ๓. การส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายภาคธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่    
แก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยและอินโดนีเซียที่ได้มีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศผ่าน          
การประกอบการด้านธุรกิจ การค้าและการลงทุน นับเป็นการบูรณาการการท างานด้วยการน ามิติวัฒนธรรมเช่ือมโยงทั้งการค้า         
การลงทุนและการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนและ         
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) คร้ังท่ี ๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ ๕ 
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย      
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุมฯ โดยได้มีการหารือ
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความร่วมมือด้านการลงทุน       
ความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการเช่ือมโยงทางอากาศ 
และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ จ านวน ๒ ฉบับ 
ระหว่าง IE Singapore กับเอกชนไทย ๒ ราย คือ บริษัท ซี เอ ซี จ ากัด (c asean) กับบริษัท Hubba จ ากัด โดยบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวเน้นส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายให้กับ Start-up ของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม STEER ครั้งท่ี ๖ ในปี ๒๕๖๑  
                    ๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-สิงคโปร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ    



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

การอ านวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาและเช่ือมโยงธุรกิจ Start-up ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ การน าประสบการณ์จากประเทศ     
ที่สร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart city) มาพิจารณาข้อดีข้อเสียประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ และการส่งเสริมการลงทุน          
แก่ภาคเอกชนสิงคโปร์ในการเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ 
ของไทย ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-บังกลาเทศ คร้ังท่ี ๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-บังกลาเทศ     
ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และมอบหมายให้ส่วนราชการ        
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ ในประเด็นต่าง ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ด้านการค้า เช่น การตั้งเป้าหมายทางการค้าร่วมกันเป็นสองเท่า หรือ ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 
๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) การพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท า FTA ระหว่างกัน บังกลาเทศเรียกร้องให้ไทยพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อ
ขอรับสิทธิและการยกเลิกภาษีน าเข้าและโควตาส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (DFQF) อีก ๓๖ รายการ เป็นต้น 
                    ๑.๒ ด้านการลงทุน เช่น ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุน และบังกลาเทศเชิญชวนไทยเข้ามาลงทุน     
ในสาขา อาทิ อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป ประมง เพาะเลี้ยงกุ้ง เครื่องจักร ยานยนต์ อัญมณีเทียม สิ่งทอ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรม
เกษตร ยา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อสร้าง บริการสุขภาพ และท่องเที่ยว เป็นต้น 
                    ๑.๓ ด้านความร่วมมือ เช่น เร่งรัดให้มีการจัดประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตรเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
และความช่วยเหลือด้านเกษตรระหว่างกัน และสนับสนุนให้มีการทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือประมง เป็นต้น 
                    ๑.๔ ประเด็นอื่น ๆ เช่น การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว แบบรัฐต่อรัฐ ปริมาณไม่เกิน     
๑ ล้านตันต่อปี ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและราคาในตลาดโลก ไทยแจ้ง
ถึงข้อกังวลที่บังกลาเทศขึ้นภาษีแป้งมันส าปะหลัง (HS 1108.14) จากร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๕ และบังกลาเทศแสดงความสนใจ
เกี่ยวกับโครงการสร้างถนนเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ๓ ฝ่ายระหว่างอินเดีย-เมียนมา-ไทย (Trilateral highway) โดยขอให้ไทยช่วย
สนับสนุนให้โครงการดังกล่าวเชื่อมไปยังบังกลาเทศด้วย เป็นต้น 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรมีการติดตาม
ผลการประชุมฯ อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการผลักดันการลงทุนในสาขาอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร ก่อสร้าง และพลังงาน      
ซึ่งเป็นสาขาที่บังกลาเทศมีศักยภาพและไทยมีความเชี่ยวชาญ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ คร้ังท่ี ๗ 

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ( Joint Commission : JC) ไทย-
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดย        
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมการประชุมฯ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมฯ        
ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย (๑) ผลการประชุมฯ ที่ท้ังสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อเพิ่มพูนและผลักดันความร่วมมือ    
ในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านการค้าและการลงทุน และด้านสาขาอื่น ๆ (เช่น ประมง
และเกษตร พลังงาน และการท่องเที่ยว) รวมทั้งความร่วมมือระดับภูมิภาค และความร่วมมือในเวทีพหุภาคี (๒) ผลการหารือกับ
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และ (๓) ผลการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
 
 
 
 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

คร้ังที่  ๑ (1st  Asia-Pacific Ministerial Forum of Management of Social Transformations Programme-
MOST) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม       
ในภูมิภาคเอเ ชียแปซิฟิก  ครั้ งที่  ๑  (1 st Asia-Pacific Ministerial Forum of Management of Social Transformations 
Programme-MOST) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ภายใต้หัวข้อหลัก 
คือ Inclusive Social Development (การพัฒนาสังคมส าหรับทุกคน) โดยร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด   
แนวทางการด าเนินงานภายใต้กรอบโครงการการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของยูเนสโก เช่น (๑) การสนับสนุน             
การด าเนินงานภายใต้กรอบโครงการการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของยูเนสโก การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๒) การส่งเสริมการก าหนดนโยบายบนหลักฐานอ้างอิงผ่านการด าเนิน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสังคม และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ       
(๓) ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๓๗๑ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)    
โดยเป็นการยกระดับและเพิ่มการลงโทษมากขึ้น โดยเพิ่มเติมรายช่ือบุคคล องค์กร และสิ่งของที่ถูกก าหนด ขยายมาตรการ       
ทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมการห้ามน าเข้าอาหารทะเล ตะกั่วและแร่ตะกั่ว การห้ามน าเข้าถ่านหิน เหล็ก และแร่เหล็ก การห้ามเรือ       
ที่ก าหนดเข้าเทียบท่า จ ากัดจ านวนการอนุญาตการท างานให้แก่บุคคลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และห้ามเปิด
กิจการร่วมค้า (Joint venture) หรือสหกรณ์กับองค์กรหรือบุคคลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือขยายกิจการ    
ร่วมค้าที่มีอยู่ 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านั กงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                    ๒.๑ ถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                     ๒.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ 
(https//www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718) ทั้ งนี้  สหประชาชาติจะปรับปรุงรายช่ือบุคคล องค์กร และเรือ             
ที ่        ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
                    ๒.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพึงระวังและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อมติฯ 
                    ๒.๔ แจ้งการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงาน      
ต่อสหประชาชาติต่อไป และหากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ขอให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศ
ทราบด้วย 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

[ข้อมติฯ ที่ ๒๓๗๕ (ค.ศ. ๒๐๑๗)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
                    ๑.๑ เห็นชอบการด าเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๓๗๕ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)    
โดยเป็นการยกระดับและเพิ่มการลงโทษมากขึ้น โดยเพิ่มเติมรายช่ือบุคคล องค์กร เรือ และสิ่งของที่ถูกก าหนด ขยายมาตรการ    
ทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมการห้ามน าเข้าสิ่งทอและการส่งออกทรัพยากรพลังงาน รวมทั้งเน้นย้ ามาตรการเกี่ยวกับการตรวจค้น   
เรือในทะเลหลวง ห้ามการอนุญาตการท างานเพิ่มเติม และห้ามเปิดกิจการร่วมค้าหรือร่วมทุนกับองค์กรหรือบุคคลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีโดยให้ปิดกิจการดังกล่าวที่มีอยู่ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                          ๑.๒.๑ ถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
                          ๑.๒.๒ มอบหมายกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามวรรค ๔-๕ วรรค ๑๓-๑๖ 
และวรรค ๑๘ ของข้อมติฯ ที่ ๒๓๗๕ (ค.ศ. ๒๐๑๗) และมาตรการตามข้อมติฯ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของวรรคดังกล่าว 
                          ๑.๒.๓ มอบหมายกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามวรรค ๑๗ ของข้อมติฯ       
ที ่๒๓๗๕ (ค.ศ. ๒๐๑๗) และมาตรการตามข้อมติฯ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของวรรคดังกล่าว 
                          ๑.๒.๔ มอบหมายส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน   
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ ซึ่งรวมถึงมาตรการตามวรรค ๗-๑๒ และวรรค ๒๒ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายภายในของไทย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามข้อมติ  UNSC ซึ่งมี
สาระส าคัญส่วนหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินการต่อเรือข้างต้นตามพันธกรณีระหว่างประเทศจากข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้อง 
                          ๑.๒.๕ ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็ปไซต์               
ของสหประชาชาติ (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718) ทั้งนี้ สหประชาชาติ (United Nations : UN)          
จะปรับปรุงรายช่ือบุคคล องค์กร และเรือที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ และ           
จะก าหนดรายการสิ่งของภายใต้หัวข้อ “Prohibited Items” ในภายหลัง 
                          ๑.๒.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพึงระวังและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อมติฯ 
                          ๑.๒.๗ แจ้งการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการ
รายงานต่อ UN ต่อไป และหากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ขอให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศ
ทราบด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๓ 

การลดความเหลื่อมล ้าของ
สังคมและการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  



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

 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดในการตรวจตราผู้สัญจรผ่านแดน โดย
ก้าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เคร่งครัด เช่น การก้าหนดให้รถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจต้องเปิดกระจกทั้งฝั่งคนขับและ
ผู้โดยสาร รวมทั้งให้พิจารณาก้าหนดมาตรการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบผ่านแดน โดยเฉพาะพื้นท่ีเอกชนที่ติดชายแดน
ที่อาจยังไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงรองรับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจ้าเป็นในการใช้อ้านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบผ่านแดนดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมและจัดล้าดับความส้าคัญในการด้าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนวชายแดน
ด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส้านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้าเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปิด     
จุดผ่านแดน โดยในเบื้องต้นอาจเปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ช่ัวโมง ให้เฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยให้ก้าหนดประเภท
รถยนต์และวัตถุประสงค์ของการขนผ่านให้รัดกุมและชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ส้าหรับการเดินทางของผู้สัญจรผ่ านแดนเพื่อวัตถุประสงค์   
อื่น ๆ เห็นควรให้คงจ้ากัดเวลาไว้ตามเดิม 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปศึกษาและพิจารณา
ทบทวนแนวทางการด้าเนินงาน บทบาท และภารกิจของสภาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐทั้งระบบ เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ     
เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถด้าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด้าเนินนโยบาย
ส้าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และการให้บริการทางการเงินในฐานะสถาบันการเงินท่ัวไป โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของสถาบันการเงินของรัฐนั้น ๆ และให้รายงานผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงก้าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว น้ัน ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก้ากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าสุราและยาสูบ   
ในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการด้าเนินการตรวจสอบและก้ากับดูแล
ผู้ประกอบการให้ท่ัวถึงด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด้าเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางคืนเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์     
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (เช่น มาตรฐาน GAP) สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร   
และผู้จ้าหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาก้าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจพิจารณา  
น้ากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการด้าเนินการด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดให้
มีหลักสูตรการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงานไทย 
เช่น หลักสูตรเพ่ือพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ธุรกิจตั งต้น (Startup) และภาคการท่องเท่ียวและบริการ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอ้มูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๒๔ 

                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนชาวนาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้    
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส้าหรับเกษตรกร เช่น การน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการต่าง ๆ 
ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และให้พิจารณาด้าเนินโครงการ/
งานที่สามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปีต่อ ๆ ไป เป็นล้าดับแรก เพื่อให้งาน
บรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ เพื่อให้การด้าเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปเน้นการท้างาน       
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) นอกเหนือจากงานตามภารกิจปกติ (Function) จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน   
ที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของงานตามภารกิจ (Function) และงานตามยุทธศาสตร์ส้าคัญของรัฐบาล 
(Agenda) ที่ต้องมีการบูรณาการการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การบริหารจัดการน้้า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่ามีการด้าเนินการเรื่องใด อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้จัดท้าแผนงานส้าคัญที่จะด้าเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก้ากับการบริหารราชการแผ่นดิน      
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายใน ๑ เดือน 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นการด้าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามล้าดับ ท้ังนี้ เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งขั้นตอนการท้างานและปริมาณงานท่ีอาจซ้้าซ้อนกัน ส้าหรับส้านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) นั้น ให้คง
ปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนเรื่องส้าคัญเชิงนโยบายต่อไป 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
       เร่ือง  รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน  าหนึ่ง  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้้าหนึ่ง 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสถานรองรับภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชนอายุแรกเกิดถึง ๑๘ ปี ให้ได้รับการพัฒนา
เทียบเท่ากับเด็กในสังคม โดยมีการขับเคลื่อนในรูปแบบ One Talent One Model ประกอบด้วย ๘ โมเดล ได้แก่ (๑) การพัฒนา
ศักยภาพเด็กด้านกีฬาฟุตบอล (DCY Football Academy) (๒) การพัฒนาศักยภาพเด็กเพื่อการประกอบอาชีพ โครงการ ๓ ม.    
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิ) (๓) ศูนย์การเรียนรู้มอนเตสซอรี่ (Montessori) ต้นแบบ (๔) การพัฒนาเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ 
(ด้านดนตรีและศิลปะบ้าบัด) (๕) การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีและศิลปะ (๖) การพัฒนาทักษะอาชีพส้าหรับ
เด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และประสบปัญหาทางสังคม (๗) การพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายนอกหรือพันธกิจ
เพื่อสังคม (University Engagement) ภายใต้กิจกรรม “พี่อาสาบัดดี้” และ (๘) การพัฒนาศักยภาพเด็กด้านวิชาการ ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ                 



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

 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน ๘๐๔,๗๐๕,๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ        
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ต้องได้รับเงินต่อเนื่องและเด็กที่คาดว่าจะคลอดภายในสิ้นปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบูรณาการการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก      
แรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง เพื่อให้            
การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลในภาพรวมมีความเป็นระบบและมีเอกภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    

       เร่ือง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ให้ปรับช่ือยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมจากเดิม “ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)” เป็น “แผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)” 
                ๒. เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งมุ่งเน้นให้คนไทย  
ทุกคนเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพ โดยใช้เป็นกรอบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว 
และเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมในทุกมิติ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน (๒) การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย         
(๓) การยกระดับการบูรณาการด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัย (๔) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน และ (๕) การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าแผนแม่บทฯ 
ไปด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป โดยให้ยึดหลักการการบูรณาการการด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน   
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อนในการด้าเนินการและให้ความส้าคัญกับการด้าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นล้าดับแรก ทั้งนี้        
ให้ด้าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งด้าเนินการให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด 
                ๓. ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข ส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติที่เห็นว่า การด้าเนินโครงการแต่ละโครงการควรค้านึงถึงความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในอนาคต และพิจารณาอาคารที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วแต่มีผู้เข้าพักอาศัยไม่เต็มโครงการด้วย การก้าหนดแผนงาน โครงการ แหล่งเงิน
ในการด้าเนินโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามความจ้าเป็นเร่งด่วน ความพร้อม และ
ศักยภาพในการด้าเนินงานของหน่วยงาน โดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส้าคัญ
ด้วย การถ่ายทอดระดับจากยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี สู่การจัดท้าแผนปฏิบัติการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ในแตล่ะ
ช่วงเวลา ๕ ปี โดยก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีตัวช้ีวัดที่สามารถติดตามประเมินผลได้ และมีการจัดล้าดับความส้าคัญของ
แผนงานโครงการที่ตอบสนองตามเป้าหมายและจุดเน้นในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาด้าเนินการทบทวนข้อมูลจ้านวนผู้ไม่ มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทุก ๕ ปี และศึกษาแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับประเทศและจ้าแนกตามภูมิภาคให้ชัดเจน 
รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมเป็นไปได้และเตรียมแผนงานรองรับด้วยการจัดให้มีการศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ และวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติส้าหรับแนวทางตามยุทธศาสตร์ที่เสนอให้น้าพื้นที่ตาบอดออกสู่ตลาดที่ดิน และการจัดตั้งกองทุนท่ีอยู่
อาศัย เป็นต้น ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 
                ๔. ในการด้าเนินการตามโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้านึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอ้มูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๒๖ 

สภาพ ขนาด และรูปแบบท่ีอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม รวมทั้งพิจารณาความคุ้มค่าในการด้าเนินการและ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและทั่วถึง โดยอาจพิจารณาให้
ภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการ ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาจัดท้าแผนการหารายได้       
จากอาคารเช่าท่ียังว่างอยู่ด้วย 
                ๕. ในการก้าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการตามแผนแม่บทฯ ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาน้าฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการด้าเนินการ โดยให้ความส้าคัญกับผู้มีรา ยได้น้อย      
ตามโครงการลงทะเบียนฯ เป็นล้าดับแรก เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในด้านท่ีอยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
                ๖. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทบทวนความจ้าเป็นเหมาะสม ในการด้าเนินการ        
ตามประเด็นส้าคัญต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ การประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย การจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัย
แห่งชาติ การหักรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาสนับสนุนกองทุนที่อยู่อาศัยแห่งชาติ การจัดตั้งองค์กรระดั บกระทรวง     
เพื่อดูแลรับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัยเป็นการเฉพาะ เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อนในการด้าเนินงานตามภารกิจหน้าที่และ
งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังด้วย 
                ๗. เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) อีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    

       เร่ือง  ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย     
ให้สามารถเป็นแหล่งระดมทุน แหล่งการออม และการลงทุนของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศ    
และต่างประเทศ รองรับต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในธุรกรรมด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น รองรับกระแส    
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีประเด็นส้าคัญที่มุ่งเน้นในการพัฒนาใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การปรับปรุงตลาดทุน     
ให้เป็นแหล่งทุนส้าหรับ SMEs นวัตกรรม และกลุ่ม Startup (๒) การปรับปรุงตลาดทุนให้เป็นแหล่งระดมทุนส้าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ (๓) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (๔) การปรับปรุงให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่ส้าคัญของ
ภูมิภาค และ (๕) การปรับปรุงตลาดทุนให้รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส้านักงบประมาณและส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ มีมาตรการในการด้าเนินการที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน    
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การก้ากับดูแลให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมภายในกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดจะต้องเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ ชัดเจนอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของวินัยการเงินการคลังที่ยั่ งยืน นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนา
ตลาดทุนฯ ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การระดมทุนที่เป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ส้าหรับตลาดทุนไทย ตลอดจน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับการระดมทุนส้าหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาค จึงควรพิจารณาศึกษาผลกระทบและ      
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านด้วย และเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของภาคการเงินมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยรายงานผลการด้าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ในระยะครึ่งแผน เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแผนงานและตัวช้ีวัดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย รวมทั้งให้ด้าเนินการ ดังน้ี 
                    ๒.๑ จัดล้าดับความส้าคัญของการด้าเนินการตามร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฯ ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ความส้าคัญ
กับการพัฒนาและก้ากับดูแลตลาดทุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายใหญ่และรายย่อย 
                    ๒.๒ พิจารณาด้าเนินการเพื่อจัดให้มีกลไกในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและก้ากับดูแลตลาด
การเงินในภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งสถาบันการเงิน การประกันภัย ตลาดทุน รวมทั้งเรื่องอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนา      
ภาคการเงินในภาพรวมของประเทศมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และมีการก้ากับดูแลที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันต่อไป 

 



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

 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
       เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น (พื นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของส้านักงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน ๑,๓๕๑,๑๒๕,๑๕๐ บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวม ๑๐ จังหวัด (จังหวัด
กระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัด
สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
จ้านวน ๑,๗๕๑ แห่ง โดยให้กระทรวงศึกษาธิการน้าเสนอคณะรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลผ่านรองนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้น้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
ที่เห็นควรมีกลไกในการก้ากับ ตรวจสอบ และติดตามการด้าเนินงานและการใช้งบประมาณดังกล่าว เพื่อความโปร่งใส และ        
ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการด้าเนินการและการจัดการเรียนการสอน
ได้ตามวัตถุประสงค์ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    

       เร่ือง  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ตามที่ส้านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ กรณีรายจ่ายประจ้า ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดด้าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงบประมาณแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ และหากมีเงินเหลือจ่ายก็ให้เร่ง
ด้าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยให้ขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการแล้วขอท้าความตกลงกับส้านักงบประมาณภายในวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ กรณีรายการงบประมาณเดมิที่เป็นภารกิจช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซม 
บูรณะสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจนป้องกัน
อุทกภัย หรือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน/ชุมชน อยู่เดิมแล้ว และกรณีรายการงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ    
จากคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลการปฏิบัติราชการ ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และมีผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เร่งด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๓ กรณีรายการงบประมาณที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ก้ากับดูแลการปฏิบัติราชการ แล้วขอท้า
ความตกลงกับส้านักงบประมาณ จากเดิมภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และด้าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                          ทั้งนี้ ในส่วนของการโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับรายการ/โครงการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย 
ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนต้องด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ ซึ่งหากไม่ด้าเนินการจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
                    ๑.๔ กรณีงบกลางที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้เร่งรัดด้าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและขอท้า
ความตกลงกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกับกระทรวงการคลังตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้ส้านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอ้มูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๒๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
       เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
             ๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน าการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้ประกอบการพัฒนา
แผนงานหรือโครงการส าคัญของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถก าหนดกรอบ
การบริหารจัดการพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างเหมาะสม และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ       
การพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญเร่งด่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                ๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับทราบหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 
๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม     
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป และให้ส านักงบประมาณติดตามและตรวจสอบการด าเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไป
ตามแนวทางดังกล่าวด้วย นั้น ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการเพื่อน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของ
หน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ของภาครัฐตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยให้เร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณติดตามและรายงานผล      
การด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๓. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้
รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแทนการใช้
รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย นั้น ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเดิมดังกล่าวด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการของรัฐบาล      
ในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้จัดท าสรุปข้อมูลความต้องการดังกล่าวเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๕. ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย       
ซ่ึงเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน        
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี       
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๖. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาระบบ  Big Data      
ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางเดียวกัน จึงให้ด าเนินการ ดังน้ี 
                    ๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่อ        
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ 
                    ๖.๒ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็น
เจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงาน
จัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมู ลกลางภาครัฐ
ภายใน ๓ เดือน 
                    ๖.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ] รับไปด าเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้รับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการ การเข้าถึง ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล เช่น     
ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข โดยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๒ สัปดาห์ 



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

 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
       เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสตรีให้มีความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสตรีในสังคมไทย และยกระดับ
มาตรฐานการพัฒนาสตรีและสถานภาพของสตรีให้สอดคล้องกับหลักการสากล ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเง่ือนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา
สตรีที่มีประสิทธิผลและเสมอภาค ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครองช่วยเหลือและ
เยียวยา และยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งของกลไก และกระบวนการพัฒนาสตรี ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ ควรมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนให้เกิดการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสตรีในสังคมไทย และควรพิจารณาเพิ่มเติมแนวทางในการจูงใจให้สถานประกอบการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานให้มีความยืดหยุ่นทั้งด้านเวลา สถานที่ ก าหนดประเภทงาน และค่าจ้างที่เหมาะสมส าหรับสตรีที่มีภาระในการดูแล
ครอบครัว เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ          
มาด าเนินการในโอกาสแรกก่อน ส าหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ        
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของร่างยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดและขับเคลื่อนการด าเนินการตามร่างยุทธศาสตร์ฯ ตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ด้วย เพื่อให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีในระยะต่อ ๆ ไปได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 
                ๔. เมื่อมีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาทบทวน
และปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 
๑ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น ๔๐๙.๐๕๗ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจ าทาง ด าเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดย
รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจ าทางธรรมดา จ านวน ๘๐๐ คันต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงิน จ านวน ๓๒๒.๕๕๗ ล้านบาท 
                    ๑.๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน ๓ ด าเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยรัฐบาล
รับภาระค่าใช้จ่ายการจัดหารถไฟช้ัน ๓ เชิงสังคม จ านวน ๑๕๒ ขบวนต่อวัน และรถไฟช้ัน ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์ 
จ านวน ๘ ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงิน จ านวน ๘๖.๕๐๐ ล้านบาท 
                ๒.ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานตามมาตรการฯ ที่เกิดขึ้นจริงโดย



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอ้มูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๓๐ 

ผ่านคณะกรรมการการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อปรับแผน          
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการด าเนินตามมาตรการฯ รวมทั้งควรพิจารณาแนวทาง  
การจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการด าเนินมาตรการฯ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกับการให้ความช่วยเหลือลดภา ระ
ค่าใช้จ่ายเดินทางของประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และก าหนดแผนบูรณาการระบบสวัสดิการของภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้อยู่ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐเป็นไปตามความจ าเป็นและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
               ๓. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘         
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

  

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป

ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการการร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการยินยอมหรือ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญ
เป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เห็นควรปรับปรุงในรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงฯ ในบางประเด็น และข้อสังเกตของส้านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อ ๑ และข้อ ๙ ของค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดิน             
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ
ของประเทศ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ้านาจ         
ออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ที่ดิน ประเภทของกิจการหรือโครงการ เนื้อที่ วัตถุประสงค์ และมูลค่าของการด้าเนินกิจการ โดยมิได้มอบอ้านาจให้ออกระเบียบ
เพื่อกระท้าการอื่นใดต่อไปได้อีก แต่ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ก้าหนดให้การด้าเนินการตามร่างข้อ ๑๗ วรรค ๒ และร่างข้อ ๒๐ 
จะต้องก้าหนดไว้ในระเบียบ ดังนั้น ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้จึงอาจไม่สอดคล้องกับค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดังกล่าวที่ต้องด้าเนินการให้มีการออกเป็นกฎกระทรวง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการก้าหนดให้ผู้ยื่นขออนุญาตแสดงถึงความจ้าเป็นของการด้าเนินโครงการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน           
การพิจารณาความจ้าเป็นและความเหมาะสมในการจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของพื้นที่ดังกล่าวเพื่อ
ประเมินผลกระทบรอบด้าน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมในการพัฒนาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน



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

 
 
 
 
 
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

ดังกล่าวและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น การพิจารณาก้าหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา รวมทั้งอัตราเยียวยาหรือ
ชดเชยเกษตรกรขั้นต่้าในการขอใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละกรณี และการพิจารณาก้าหนดให้หน่วยงานที่จ้าเป็นต้องใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ให้ความส้าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้ง
ก้าหนดขั้นตอนและวิธีการพิจารณาในกรณีที่เกษตรกรไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดินที่มีแบบแผนและลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพื่อสร้างความยอมรับและปฏิบัติตามจากเกษตรกรในพื้นที่ ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 

ภาวะสังคมไทย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย (๑) สถานการณ์ทางสังคม ซึ่งมี
ประเด็นท่ีมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส าคัญในเชิงบวกและประเด็นท่ีต้องติดตามและเฝ้าระวัง ได้แก่ การจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 
ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น หนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เด็กไทย         
มีระดับสติปัญญา (IQ) เฉลี่ยสูงขึ้น คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ต้องให้ความส าคัญกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อมากขึ้น  ค่าใช้จ่าย        
ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง คดีอาญาโดยรวม ยาเสพติดลดลง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ยังคงมุ่งมั่น
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อไป การร้องเรียนสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวด้วยการใช้พลังงาน
สะอาด พบว่ามีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดพื้นที่การเรียนรู้ : การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์      
ที่สมบูรณ์กับ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” หรือโรงเรียนไม้ไผ่ จังหวัดบุรีรัมย์ และ (๒) บทความเรื่อง “ดัชนีความก้าวหน้าของคน         
ปี ๒๕๖๐ : เครื่องมือ   วัดความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด” ซึ่งภาพรวมของประเทศ การพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด แต่ด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยท่ีสุด โดยในระดับภาค ภาคกลางมีความก้าวหน้ามากท่ีสุด 
ส่วนภาคใต้มีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๔ 

การศึกษาและเรียนรู้  
การทะนุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง รายงานผลสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา (มหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
และด้านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน      
ว่าควรจัดท าฐานข้อมูลกลาง โดยเฉพาะแนวโน้มความต้องการก าลังคนของประเทศ ความต้องการคนของตลาดแรงงาน อาชีพ      
ที่อาจจะถูกเครื่องจักรกลมาแทนที่ และหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอน และควรเปิดการเรียนการสอนไว้ใช้
ร่วมกัน แล้วแบ่งปันข้อมูลให้ทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. รับทราบตามที่ประธานท่ีประชุมไดม้อบนโยบาย ดังนี้ (๑) ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนน้อมน าพระราชด ารัส สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (๒) การด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ควรขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างน้อยภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓) การจัดท าโครงการที่ขอ
ใช้งบประมาณผูกพันในระยะยาว ขอให้ทุกส่วนราชการยึดหลักส าคัญ ได้แก่ การเช่ือมโยงทิศทางการพัฒนาประเทศตามร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ (๔) ประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนส าคัญ เช่น การสื่อสารกับ
สังคมในเรื่องการจัดท าแผนก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ การพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกกลุ่ม และการร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อแปลภาษาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ในทุกโรงงานภายในสิ้นปีนี้ 
                ๒. รับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา     
ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการฯ จ านวน ๑๒ ท่าน 
                ๓. รับทราบความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษา และมอบหมายกระทรวงแรงงานประสานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษา และมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานรวบรวมและ
จัดท าข้อมูลการผลิตและความต้องการก าลังคนให้ชัดเจน 
                ๔. รับทราบการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม ที่ก าหนดจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษา      
ใน ๖ เรื่องส าคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร (๒) การขยายขอบข่ายการฝึกงาน (๓) การจัดระบบการให้บริการใหม่ 
(๔) การสร้างความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (๕) การพัฒนาการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ และ (๖) การยกระดับสภาพแวดล้อม
ในการฝึกอบรม 
                ๕. เห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศในระยะยาว (๕-๑๐ ปี) ของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุข
จัดท าแผนการด าเนินงานในระยะ ๓ ปีแรก รวมทั้งให้รับความเห็นจากที่ประชุมไปปรับปรงุยุทธศาสตร์ฯ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามขั้นตอนต่อไป 
                ๖. เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๔ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง 



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

 
 
   
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๓๓ 

ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป และมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวบรวมข้อมูลนักเรียนทุนโครงการฯ ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน ๒,๙๐๐ ราย ที่มีรายละเอียดสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
สถานที่ท างาน และผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาอีกประมาณ ๗๐๐ ราย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากผูร้ับทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้ส านักงาน ก.พ. รวบรวมข้อมูลแหล่งทุน ผู้รับทุนในภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ และพิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทน
นักวิจัยที่เหมาะสม และแนวทางการให้นักวิจัยสามารถไปท างานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรภาครัฐ
สร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัยให้กับประเทศและสนับสนุนงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน และสรุปผลการด าเนินการดังกลา่ว 
แล้วน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ 
                ๗. เห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการจัดล าดับความส าคัญ   
และจัดท ากรอบการจัดสรรในระยะ ๓ ปี และให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวมให้เป็นระบบ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลสาขาวิชาที่ผู้รับทุนส าเร็จการศึกษากับสาขาวิชา     
ที่เป็นความต้องการของประเทศ โดยก าหนดรูปแบบการจ้างในระบบราชการให้ชัดเจน และก าหนดคุณวุฒิที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้
การผลิตก าลังคนส่งผลกระทบต่ออัตราก าลังภาครัฐและเป็นภาระงบประมาณภาครัฐ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ 
                ๘. เห็นชอบในหลักการของโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ ๒      
เพื่อพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท าแผนขอรับการสนับสนุนระยะเวลา     
๓ ปี รวมทั้งให้พิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.พ. ในการก าหนดกรอบอัตราก าลังของข้าราชการที่เหมาะสมให้ได้ข้อยุติ ก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่า ผลิตแล้ว ต้องรักษาไว้ในสถานพยาบาลของรัฐให้ได้ ไม่ใช่ไป
เอกชนหมด 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๔๑     

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ซึ่งมีข้อมติคณะกรรมการฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรไทย สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้ราชอาณาจักรไทยด าเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น ประเมินทางเลือกอื่น ๆ หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ     
ที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลในการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ และยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อน
และอ่างเก็บน้ าในพื้นที่แหล่งทรัพย์สินอย่างถาวร รวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยสะโตนและเขื่อนล าพระยาธาร เป็นต้น ทั้งนี้ 
พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ไม่ได้รับการบรรจุเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย และหากเอกสารรายงานสถานภาพ      
การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพื้นท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ที่ต้องจัดส่งต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้รับ    
การพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความก้าวหน้าเพียงพอก็จะไม่มีการน าเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๒ ในปี ๒๕๖๑ 
                    ๑.๒ ให้ราชอาณาจักรไทยด าเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น ให้จัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่ง    
มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาฉบับปรับปรุง และแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่      
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔๓ ในปี ๒๕๖๒ เป็นต้น 
                    ๑.๓ เห็นชอบการบรรจุแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์
ที่เกี่ยวข้องในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดโลก ตามที่ราชอาณาจักรไทยน าเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมระงับการด าเนินการขยายเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ ในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-
เขาใหญ่ และให้พิจารณาทางเลือกในการขยายทางหลวงแผ่นดินเส้นทางอื่นแทนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอื่น           
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมในการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ า ในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่           
ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างเขื่อนห้วยสะโตนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การอนุรักษ์นครประวัติศาสตรพ์ระนครศรีอยธุยา กรมศิลปากรจัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรกัษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ตลอดจนปรับปรุงฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวความคิดให้ชุมชนอยู่กับโบราณสถาน
อย่างเกื้อกูลกัน ระยะเวลาด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๔ งบประมาณด าเนินการ ๒,๙๔๖.๗๘ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนแม่บทฯ ในส่วนของงานโบราณคดี งานอนุรักษ์โบราณสถาน และงานปรับปรุงชุมชนบางส่วนแต่ยังไม่ส าเร็จ
ครบถ้วนท้ังหมด 
                ๒. การพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๐ กรมศิลปากรยึดแนวทางตาม
แผนแม่บทฯ ด าเนินการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสืบต่อมาภายใต้งบประมาณปกติ ประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท 
ภาคเอกชน ๖๗ ล้านบาท และองค์กรต่างประเทศ ๓๗ ล้านบาท งบประมาณดังกล่าวรวมที่ใช้ในการฟื้นฟูโบราณสถาน จ านวน 
๑๕๔ แห่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วย 
                ๓. การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งท่ี ๓๙ ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐรัฐเยอรมนี 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมศิลปากรได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ แล้ว ได้แก่ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่



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

 
 
   
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๓๕ 

ในการบูรณปฏิสังขรณ์มรดกโลก การจัดท าร่างแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ระยะที่ ๒ และการควบคุมการปลูกสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่กันชนและพื้นที่อนุรักษ์ส าคัญที่ยื่นขออนุญาตในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

                   ๔. โครงการจัดท าร่างแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๒ เป็น
ผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและควบคุมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ที่เห็นชอบให้กรมศิลปากรจัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ โดยมีแนวความคิดการพัฒนาให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ให้ประชาชน
สามารถอยู่ร่วมกับโบราณสถานได้ สาระส าคัญในแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย งานค้นคว้าศึกษาวิจัยโบราณคดี งานด้านการอนุรักษ์
โบราณสถาน งานควบคุมการใช้ที่ดินและปรับปรุงชุมชนปัจจุบัน งานการปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานส่งเสริมรายได้ชุมชน เป็นต้น 
คาดว่าจะน าแผนแม่บทฯ เสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    

       เร่ือง  ขอความเห็นชอบในการรับรองและลงนามเอกสารในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบ
ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน   
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบข้อริเริ่มหนิงโปว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง (Draft of the Ningbo Initiative 
on Lancang-Mekong Cultural Cooperation) มีสาระส าคัญที่เน้นย้ าพันธะของประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง   
ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลักที่ได้รับการระบุในการประชุม
ผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ รวมถึงการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเจรจาทางวัฒนธรรม
และความร่วมมือข้ามพรมแดน การแบ่งปันวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมว่าด้วย
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมภายใต้กรอบความร่วมมือล้านช้าง -แม่โขง (Lancang-Mekong Cultural Cooperation Forum)       
ณ เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นผู้รับรองและลงนามในร่างข้อริเริ่มฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างข้อริเริ่มฯ เอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง     
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ทีเ่ป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๕ 

การยกระดับคุณภาพบริการ 
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

ของประชาชน 
  



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การด าเนินการเดินอากาศ
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เร่ือง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออ านวย       
ความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี

เพ่ือส่งเสริมการประกันสุขภาพ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ) มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นเงินได้ เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่
บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร ส าหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรค านึงถึงความเป็นไปได้และ       
ความเหมาะสมส าหรับการประกันสุขภาพให้กับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้มีเงินได้ รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีปฏิบัติ และประโยชน์ที่จะได้รับให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. ให้ปรับช่ือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม จากเดิม “(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” เป็น “(ร่าง) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” 
                ๒. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นทิศทางของประเทศในการขับเคลื่อนภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวทางการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างกลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และ
สร้างภาคีเครือข่าย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมการใช้และพัฒนาสมุนไพรไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) สร้างภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทให้เข้มแข็ง         



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

(๒) บูรณาการระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และระบบยาจากสมุนไพรกับระบบ
การแพทย์อื่น ๆ และ (๓) เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และเครือข่าย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก 
ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ชุมชน และเ อกชน    
ปลูกพืชสมุนไพรตามแนวทางการจัดการป่าชุมชนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม       
ให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการพึ่งพาตนเอง 
                    ๒.๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพรให้ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยพิจารณาน ากลไกประชารัฐมาส่งเสริม 
รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. ให้ปรับช่ือแผนยุทธศาสตร์นี้ให้เหมาะสม จากเดิม “แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระดับชาติ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” เป็น “แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” 
                ๒. เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ มีเป้าประสงค์เพื่อลดภาวะการป่วย การตาย และความพิการที่ป้องกันได้ 
อันมีผลสืบเนื่องจากโรคไม่ติดต่อ ด้วยวิธีการร่วมมือระหว่างภาคีภาคส่วนหลากหลายสาขาและการประสานงาน ในระดับชาติ 
ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีและสร้างให้เกิดผลผลิตตามมาตรฐานสูงสุดในทุกกลุ่มอายุ และโรค     
ต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย      
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนานโยบายสาธารณสุขและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (๒) เร่งขับเคลื่อน
ทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (๓) การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย (๔) พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล (๕) ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอคดล้องกับสถานการณ์โรคและ
บริบทพื้นที่ และ (๖) พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างบูรณาการ โดยมีกรอบวงเงินส าหรับด าเนินการ    
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ รวม ๘๑๗.๘๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณส าหรับด าเนินการ    
ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     
หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เนื่องจากภาคเอกชน
เป็นภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ และส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
โรคของประชาชน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ  า 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเชื อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๔ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม      
๔ ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงการแจ้งและการด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้ง เช้ือโรค กลุ่มที่ ๒ และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ ๑ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การแจ้งและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้ประสงค์      
จะผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเช้ือโรค กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ เช้ือโรคที่มีความเสี่ยงปานกลางหรืออันตราย
ปานกลางและพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ท าให้เกิดภาวะที่ร่างกายท างานได้ไม่เป็นปกติ ในระดับที่ไม่ร้ายแรงและ
และมีวิธีรักษาท่ีได้ผล 
                    ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต เช้ือโรค กลุ่มที่ ๓ และพิษ   
จากสัตว์ กลุ่มที่ ๒ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก 
ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเฉพาะเช้ือโรค กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ เช้ือโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง หรือพิษจากสัตว์      
กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ พิษจากสัตว์ท่ีท าให้เกิดภาวะที่ร่างกายท างานได้ไม่เป็นปกติ ในระดับที่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาท่ีได้ผล 
                    ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งกรณีที่มีเหตุความไม่ปลอดภัยและ
อันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเช้ือโรคหรือพิษ
จากสัตว์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่าน 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ต้องแจ้งให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย
และอันตรายต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน 
                    ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับ
ใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการด าเนินการ   
กรณีผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเช้ือโรคหรือพิษ     
จากสัตว์ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
                ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
ดังนี ้
                    ๒.๑ พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดรายการเช้ือโรคและพิษจากสัตว์โดยค านึงถึง 
“ความเสี่ยงหรืออันตราย” ดังนั้น หมวด ๓ ของร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ควรใช้หลักการความเสี่ยงหรืออันตราย
ที่สูงข้ึนแทนการใช้หลัก “ระดับความรุนแรงสูงข้ึน” 
                    ๒.๒ สิทธิการอุทธรณ์ตามหมวด ๘ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดสิทธิอุทธรณ์ได้ทั้งกรณีการไม่ออกหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตและการไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต แต่ขณะที่ร่างกฎกระทรวงตาม    
ข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ยังไม่ได้ก าหนดสิทธิอุทธรณ์เรื่องดังกล่าว 
                    ๒.๓ วิธีการท าลายหรือส่งมอบเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ในร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๔ ในข้อ ๓ ที่ก าหนดให้
การท าลายหรือส่งมอบเชื้อโรคและพิษจากสตัว์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ออกตามความในมาตรา ๖ (๑๕) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ มิได้ระบุ 
เรื่องดังกล่าวไว้ 
                    ๒.๔ การก าหนดวันท่ีต้องด าเนินการ ควรก าหนดในรูปแบบของจ านวนวันท าการให้สอดคล้องกันในทุกฉบับ 
                    ๒.๕ หมวด ๓ ของร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ก าหนดให้เมื่อเช้ือโรคและพิษจากสัตว์มีระดับ
ความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ได้รับอนุญาตแจ้งให้อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบทันที ทั้งนี้ ควรก าหนดนิยามของความไม่ปลอดภัยไว้ให้ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. ให้ปรับช่ือแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม จากเดิม “แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” เป็น 
“แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” 
                ๒. เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งมีเป้าประสงค์    
เพื่อลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ ๑๒.๕ ต่อปี จาก ๑๗๑ ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เหลือ ๘๘ ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีกลไกติดตามประเมินผลเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดโรคระดับสากลที่ ๑๐ ต่อ
ประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ (๑) เร่งรัดค้นหาผู้ติดเช้ือ    
วัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมโดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย (๒) ลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค (๓) พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค (๔) สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน และ     
(๕) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้
กระทรวงสาธารณสุขรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาเพื่อด าเนินการต่อไปด้วย ดังนี้ 
                    ๒.๑ ด้านการบริหารจัดการ กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาใช้กลไกการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท างานและบูรณาการการท างานด้าน    
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยรายงานผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและควบคุมวัณโรคให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติแก่รองนายกรัฐมนตรีที่ ก ากับ     
การบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขทราบเป็นระยะ 
                    ๒.๒ ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาแนวทางการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย
วัณโรคร่วมกับฐานข้อมูลโรคติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของข้อมูล และให้หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและ   
ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานอันจะเป็นการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อในระดับชาติ 
                    ๒.๓ ส าหรับการจัดตั้งกองทุนพิเศษ กระทรวงสาธารณสุขควรด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดท างบประมาณของ
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาถึงความเช่ือมโยงสอดคล้องกับแผนงาน
และโครงการที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นการลดภาระด้านงบประมาณที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการอ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในพื นที่ภาคกลางของกรมทางหลวง

และกรมทางหลวงชนบท 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการอ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่         

ภาคกลางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งผลการด าเนินการปรับปรุงทางหลวงและทางหลวงชนบทบริเวณ          
หน้าโรงเรียน โดยการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายจ ากัดความเร็ว (ไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ช่ัวโมง) ป้ายเตือนทางข้าม 
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน และติดตั้งแถบสีพร้อมกันลื่นสีแดง (Red Anti Skid) บนถนนทั้ง ๒ ช่องจราจร 
(ไป-กลับ) รวมทั้งจัดระเบียบการจราจรและการใช้เขตทาง (หาบเร่ แผงลอย) เพื่อมิให้กีดขวางการจราจรที่อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บริเวณหน้าโรงเรียน ตลอดจนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอ ดภัย                
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ จ านวน ๒,๙๓๐ แห่ง วงเงิน ๒,๗๗๙.๔๒ ล้านบาท เป็นพื้นที่ภาคกลาง 
จ านวน ๖๖๘ แห่ง วงเงิน ๖๙๘.๔๙ ล้านบาท และจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖๑๐ แห่ง วงเงิน ๗๗๙.๕๒ 
ล้านบาท เป็นพื้นที่ภาคกลาง จ านวน ๑๐๓ แห่ง วงเงิน ๙๒.๓๘ ล้านบาท ทั้งนี้ จากผลการส ารวจพบว่า ยังมีพื้นที่บริเวณ          
หน้าโรงเรียนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอีกกว่า ๓,๐๐๐ จุด ซึ่งจะได้จัดท าแผน          
เพื่อด าเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวตามล าดับความส าคัญและขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการด าเนินการ
ต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี ้
             ๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน าการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้ประกอบการพัฒนา
แผนงานหรือโครงการส าคัญของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถก าหนดกรอบ
การบริหารจัดการพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างเหมาะสม และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ       
การพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญเร่งด่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                ๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับทราบหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 
๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม     
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป และให้ส านักงบประมาณติดตามและตรวจสอบการด าเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไป
ตามแนวทางดังกล่าวด้วย นั้น ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการเพื่อน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของ
หน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ของภาครัฐตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยให้เร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณติดตามและรายงานผล      
การด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๓. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้      
ในการใช้รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงแทนการใช้รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย น้ัน ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเดิมดังกล่าวด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการของรัฐบาล      
ในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้จัดท าสรุปข้อมูลความต้องการดังกล่าวเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๕. ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่ เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย       
ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน         
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี       
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๖. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาระบบ  Big Data      
ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางเดียวกัน จึงให้ด าเนินการ ดังน้ี 
                    ๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่อ        
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ 
                    ๖.๒ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็น
เจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงาน
จัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
ภายใน ๓ เดือน 
                    ๖.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ] รับไปด าเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้รับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการ การเข้าถึง ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล เช่น     
ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข โดยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๒ สัปดาห์ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การขยายระยะเวลาก่อหนี ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทาง
จักรยานจังหวัดนนทบุรี เส้นทางที่ ๑ (ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) จ านวน ๔๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ถึงวันท าการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ส าหรับการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังตามนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรเร่งด าเนินโครงการให้ทันต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ ควบคุมมาตรฐานในการท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน อยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
   ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบสาระส าคัญ และกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์         
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๖ 

การเพิ่มศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 
  



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท 
(รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว ๒,๔๘๗,๓๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๐ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ 
จ านวน ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๓๙๙,๑๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๘ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๕๑,๕๕๑ ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๒๐ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๘๘.๙๘) 
                ๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
                    ๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
๒๐,๖๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๐ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๐,๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๑ 
                    ๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
จัดสรรงบประมาณแล้ว จ านวน ๓๐,๘๙๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๒๙,๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๒ และ
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒๘,๖๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ 
                ๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว จ านวน ๘๘,๑๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๒ 
                ๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๖๐๓ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน 
๒๔๒,๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๕ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๙๑,๙๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเร่งรัด    
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนเร่งด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ด าเนินการในเขตพื้นท่ีจังหวัดไปยังส านักเบิก     
ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัดมีงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยเร็ว และ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายไตรมาส        
ที่ก าหนดไว้ได้ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๖๐ และ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ไปแล้ว นั้น จากการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว พบว่ายังมีรายการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นอยู่ระหว่างการด าเนินมาตรการตามกระบวนการเบิกจ่าย
และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการเพิ่มเติมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นด าเนินการ ดังนี ้
                ๑. รายการงบประมาณที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่มีเงินเหลือจ่ายหรือยังไม่บันทึก PO ในระบบ GFMIS ให้หน่วยงาน
เร่งรัดบันทึก PO ในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วนโดยเร็ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาเพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                ๒. รายการงบประมาณที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ       
มาเพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
                ๓. รายการงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ได้รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี    
หรือนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา หรือยังไม่บันทึก 
PO ในระบบ GFMIS ให้ด าเนินการก่อหน้ีหรือบันทึก PO ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และรายการงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย   
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ยังไม่ขอรับการจัดสรรให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ หากไม่ด าเนินการ
ตามก าหนดดังกล่าว ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบกลางกรณีอื่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดในการตรวจตราผู้สัญจรผ่านแดน โดย
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เคร่งครัด เช่น การก าหนดให้รถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจต้องเปิดกระจกทั้งฝั่งคนขับและ
ผู้โดยสาร รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบผ่านแดน โดยเฉพาะพื้นท่ีเอกชนที่ติดชายแดน
ที่อาจยังไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงรองรับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจ าเป็นในการใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบผ่านแดนดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนวชายแดน
ด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปิด      
จุดผ่านแดน โดยในเบื้องต้นอาจเปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ช่ัวโมง ให้เฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยให้ก าหนดประเภท
รถยนต์และวัตถุประสงค์ของการขนผ่านให้รัดกุมและชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ส าหรับการเดินทางของผู้สัญจรผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์    
อื่น ๆ เห็นควรให้คงจ ากัดเวลาไว้ตามเดิม 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปศึกษาและพิจารณา
ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน บทบาท และภารกิจของสภาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐทั้งระบบ เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ      
เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และการให้บริการทางการเงินในฐานะสถาบันการเงินท่ัวไป โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของสถาบันการเงินของรัฐนั้น ๆ และให้รายงานผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

                    ๒.๒ ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว น้ัน ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าสุราและยาสูบ    
ในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการให้ท่ัวถึงด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางคืนเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์     
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (เช่น มาตรฐาน GAP) สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร   
และผู้จ าหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาก าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจพิจารณา  
น ากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการด าเนินการด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดให้มี
หลักสูตรการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงานไทย เช่น 
หลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หลักสูตรเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจตั้งต้น 
(Startup) และภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนชาวนาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้     
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกร เช่น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และให้พิจารณาด าเนิน
โครงการ/งานที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปีต่อ ๆ ไป เป็นล าดับแรก 
เพ่ือให้งานบรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปเน้นการท างาน      
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) นอกเหนือจากงานตามภารกิจปกติ (Function) จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน   
ที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของงานตามภารกิจ (Function) และงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล 
(Agenda) ที่ต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การบริหารจัดการน้ า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่ามีการด าเนินการเรื่องใด อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้จัดท าแผนงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน       
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายใน ๑ เดือน 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามล าดับ ท้ังนี้ เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งขั้นตอนการท างานและปริมาณงานท่ีอาจซ้ าซ้อนกัน ส าหรับส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) นั้น ให้คง
ปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนเรื่องส าคัญเชิงนโยบายต่อไป 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือการท าการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น การปลูกข้าวโพด          



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรทั้งสองฝ่ายมีการด าเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบต้ังแต่ต้นทาง        
(การเพาะปลูก) ไปจนถึงปลายทาง (การตลาด) โดยให้พิจารณาก าหนดช่วงเวลาเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิต            
ให้เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนกับการออกสู่ฤดูกาลของผลผลิตในประเทศ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการบริหาร 
ราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 
เครืองาม) รับไปด าเนินการปรับโครงสร้างและรูปแบบการท างานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) โดยให้     
อยู่ภายใต้ก ากับของนายกรัฐมนตรี มีการเช่ือมโยงการท างานตั้งแต่ระดับนโยบายผ่านศูนย์  PMOC และศูนย์บริการครบวงจร      
(One Stop Service) ที่ผ่านการบูรณาการระดับกระทรวงในทุกกิจกรรม นั้น ให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)   
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 
ปี ๒๕๖๐ ด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับดูแลให้กระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการก าหนดค่าครองชีพและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐชั้นผู้น้อย ให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในประเด็นการปฏิรูปต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดในการตรวจตราผู้สัญจรผ่านแดน โดย
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เคร่งครัด เช่น การก าหนดให้รถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจต้องเปิดกระจกทั้งฝั่งคนขับและ
ผู้โดยสาร รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบผ่านแดน โดยเฉพาะพื้นท่ีเอกชนที่ติดชายแดน
ที่อาจยังไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงรองรับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจ าเป็นในการใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบผ่านแดนดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนวชายแดน
ดา้นต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปิด     
จุดผ่านแดน โดยในเบื้องต้นอาจเปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ช่ัวโมง ให้เฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยให้ก าหนดประเภท
รถยนต์และวัตถุประสงค์ของการขนผ่านให้รัดกุมและชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ส าหรับการเดินทางของผู้สัญจรผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์   
อื่น ๆ เห็นควรให้คงจ ากัดเวลาไว้ตามเดิม 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปศึกษาและพิจารณา
ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน บทบาท และภารกิจของสภาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐทั้งระบบ เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ      
เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และการให้บริการทางการเงินในฐานะสถาบันการเงินท่ัวไป โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของสถาบันการเงินของรัฐนั้น ๆ และให้รายงานผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว น้ัน ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าสุราและยาสูบ    



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

ในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการให้ท่ัวถึงด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการให้มีการจัดต้ังตลาดกลางคืนเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์     
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (เช่น มาตรฐาน  GAP) สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ระหว่างผู้ผลิต/
เกษตรกรและผู้จ าหน่ายสินค้าปลีกในพ้ืนที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ 
อาจพิจารณาน ากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการด าเนินการด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดให้มี
หลักสูตรการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงานไทย เช่น 
หลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หลักสูตรเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจตั้งต้น 
(Startup) และภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนชาวนาเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
เพ่ือให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกร เช่น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
เพาะปลูกข้าว ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart 
Farmer) ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และให้พิจารณาด าเนินโครงการ/
งานที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปีต่อ ๆ ไป เป็นล าดับแรก เพื่อให้งาน
บรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปเน้นการท างาน       
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) นอกเหนือจากงานตามภารกิจปกติ (Function) จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน   
ที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของงานตามภารกิจ (Function) และงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล 
(Agenda) ที่ต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การบริหารจัดการน้ า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่ามีการด าเนินการเรื่องใด อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้จัดท าแผนงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน       
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายใน ๑ เดือน 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามล าดับ ท้ังนี้ เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งขั้นตอนการท างานและปริมาณงานท่ีอาจซ้ าซ้อนกัน ส าหรับส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) นั้น ให้คง
ปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนเรื่องส าคัญเชิงนโยบายต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ด้านการตลาด   
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร กรอบวงเงิน
งบประมาณ ๑๒,๙๐๖.๒๕ ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด ๔๐๖.๒๕ ล้านบาท) และโครงการ
สินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว    
นาปี ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ กรอบวงเงินจ านวน ๗๓,๓๖๙.๙๒ ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือ ๒๑,๐๑๐ ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 
๕๒,๓๕๙.๙๒ ล้านบาท) โดยภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ให้กระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผน    



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ ส าหรับการระบายข้าวเปลือก ให้ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ บริหารจัดการการระบายข้าว   
ที่ อยู่ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และจ ากัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการดังกล่าว และในกรณีที่เกิด
ภาระส่วนต่างระหว่างราคาที่โครงการก าหนดในการให้สินเช่ือกับราคาที่ขายได้จากการระบายข้าวเปลือก ให้รัฐบาลรับภาระ       
ส่วนต่างดังกล่าว 
                ๒. อนุมัติในหลักการโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ 
วงเงิน ๙๔๐ ล้านบาท โดยให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับ
แล้ว ในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม ท้ังนี้ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน     
อย่างเคร่งครัด ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ (๑) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ควรให้ความส าคัญ   
กับการพิจารณาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรในการให้สินเช่ืออย่างรอบคอบ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนให้
สถาบันเกษตรกรแปรรูปข้าวสารเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร (๒) โครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ควรให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาความพร้อมของเกษตรกรที่จะได้รับสินเช่ือ และภาระหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งอาจมีเกษตรกรบางรายที่สนใจเข้าร่วม
โครงการแต่ไม่สามารถขอสินเชื่อได้ รวมถึงคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล
จ านวนยุ้งฉางที่ได้มาตรฐานและเครื่องอบลดความชื้น โดยมีการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเครื่องอบลดความชื้นซึ่งอยู่ในความดูแล
ของสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ และ (๓) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ควรให้
ความส าคัญกับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร
อย่างแท้จริง ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการ
รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา    
ปี ๒๕๖๐/๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณร์ับความเห็นของส านักงบประมาณและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ เห็นควรตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรให้ทัน
ต่อรอบการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา และควรเข้มงวดกวดขันการลักลอบน าเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมทั้งในการลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีป่า ควรส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมและมีรายได้ใกล้เคียงกับการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย ส าหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เห็นควร
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับ    
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น     
เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศบังคับใช้แล้ว ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

                    ๒.๑ เร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ตามแผนท่ีก าหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการ    
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                    ๒.๒ ให้เร่งรัดด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งช้ีแจงท าความเข้าใจในรายละเอียดและเง่ือนไขของ
โครงการให้เกษตรกรรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง รวมทั้งก ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงานโครงการด้วย 
                    ๒.๓ การก าหนดให้พ้ืนท่ีที่สามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ีต้องไม่ใช่พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการอื่นท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นท่ีปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการปลูก
พืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และจะต้องไม่ใช่พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ      
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่นเป็นการถาวรไปแล้ว ได้แก่ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านา    
ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า และ
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) 
และโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
                ๓. การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้น กระทรวง 
การคลัง โดย ธ.ก.ส. จะต้องไม่หักเงินที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การช าระหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับ     
ธ.ก.ส. เป็นต้น 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

        ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างอนุสัญญากรอบการท่องเท่ียวอย่างมีจริยธรรมและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อการรับรองเอกสาร ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างอนุสัญญากรอบการท่องเที่ยวอย่างมี
จริยธรรม (Draft Framework Convention on Tourism Ethics) (๒) พิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) และ (๓) แนวทาง
พิเศษส าหรับการพิจารณาและความเป็นไปได้ในการรับรองอนุสัญญากรอบการท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม โดยที่ประชุมสมัชชา  
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๒ (Special Guidelines for the consideration and possible adoption of the Framework Convention on 
Tourism Ethics by the 22nd session of the General Assembly) 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองและลงนาม
ในร่างอนุสัญญากรอบการท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม และพิธีสารเลือกรับ โดยจะสามารถลงนามได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี            
ณ ส านักงานใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน      
นับจากวันท่ีรับรองเอกสารดังกล่าว 
                    ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และด าเนินการยื่นสัตยาบันสารต่อร่างอนุสัญญากรอบ   
การท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม และพิธีสารเลือกรับ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างอนุสัญญาฯ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและ      
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

ทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ            
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ    
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ า) 
             คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน ๒๓๕,๓๖๑,๓๐๐ บาท ให้กองทัพบกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ า 
(มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒๒ โครงการ ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย ขอนแก่น บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี นครปฐม กรุง เทพมหานคร เพชรบุรี หนองคาย สุรินทร์ พะเยา 
เชียงราย พิษณุโลก และพัทลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในช่วงน้ าหลาก บรรเทาความเสียหายและความเดือดร้อนจาก
น้ าท่วมและน้ าแล้งให้กับประชาชน รวมทั้งกระจายน้ าให้กับพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ าเพื่อส ารองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 

                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ที่ให้กระทรวงกลาโหมส่งรายละเอียดโครงการฯ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลปร ะกอบ    
การพิจารณาแผนงานโครงการตามการวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งท้ังประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

        ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาความจ าเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. …. 

            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาความจ าเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... 
(พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับคณะ รวม ๒๘ คน เป็นผู้เสนอ) ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเห็น
ว่า ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการผลิต การใช้ และการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
และมั่นคง มีการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งมีการ
จัดการด้านพลังงานทดแทนอย่างมีธรรมาภิบาลและมีการกระจายอ านาจ เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วม     
ในการด าเนินการ นอกจากน้ี การด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะพิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานเป็นงบประมาณหลักในการด าเนินการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบของงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งมีความเห็น
ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบางประการ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 

 
 
 
 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนผาจุก 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนผาจุก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ า
เขื่อนผาจุกตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานในการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดสัดส่วนการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 
และมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของประเทศให้ได้ร้อยละ ๒๐ ของปริมาณ
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิภายในปี ๒๕๗๙ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง 
และส านักงบประมาณที่เห็นว่า การลงทุนก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าควรค านึงถึงมาตรฐานระบบไฟฟ้าของประเทศ ความมั่นคงและ
เช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าในภาพรวม ควบคู่กับการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน ส่วนการคัดเลือกผู้รับเหมาด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ควรครอบคลุมในทุกมิติ และให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลังงาน กรมชลประทาน กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันศกึษาพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลงั
น้ า รวมทั้งให้กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ า นอกจากนี้ กฟผ. 
ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับเหมาของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ าท้ายเขื่อนชลประทานในอนาคตให้มีความรอบคอบ รัดกุม ตลอดจนพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินกิจกรรม
ของประชาชน การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในทุกมิติ และปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณลงทุนให้บรรลุตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. รวมกับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
รูปแบบการเช่ือมต่อระหว่างสถานีไฟฟ้าและสายส่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเขื่อนผาจุก เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 
โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมและความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นล าดับแรก 
                ๔. ให้ กฟผ. เร่งรัดด าเนินการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง และสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและ
ชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนผาจุก เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการและมาตรการ
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้ค วามร่วมมือ         
ในการด าเนินโครงการ รวมทั้งให้ กฟผ. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงพลังงานด าเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม     
โดยจ าแนกตามแหล่งพลังงานที่ใช้ถึงต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของ    
แหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ     
ที่ถูกต้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพ่ือเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๐ ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนส าหรับการลงทุนในแผนงาน     
ระยะยาวใหม่ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๗ แผนงาน ภายในกรอบวงเงิน ๑๒,๗๔๘ ล้านบาท โดยให้ทยอยด าเนินการกู้เงินตามความจ าเป็น
รายปีจนกว่าการด าเนินงานจะแล้วเสร็จ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญในการวางแผนการกู้เงินและการเบิกจ่ายเงินกู้     
อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยหากแผนงานใดมีความพร้อมควรเลื่อนการลงทุนแผนงานดังกล่าวให้เร็วขึ้น (Front Load) 
และหากมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น เห็นควรให้เพิ่มสัดส่วนเงินรายได้เพื่อมาด าเนินโครงการ รวมทั้งภายหลังจากได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว กฟภ. จะต้องเสนอความต้องการใช้เงินกู้ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๑๓) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า การด าเนินการภายใต้ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังมาเลเซียผ่านระบบส่งไฟฟ้าของไทย (LTM-PIP) เป็นการด าเนินการเพื่อส่งเสริม     
ความร่วมมือด้านไฟฟ้าตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      
ผ่านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อน าส่งต่อไปยังมาเลเซียในปริมาณที่จ ากัดไม่เกิน ๑๐๐ เมกะวัตต์ และมี
อายุสัญญาเป็นเวลา ๒ ปี (นับจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม กระทรวงพลังงาน    
จึงไม่จ าเป็นต้องลงทุนในระบบสายส่งไฟฟ้าเพิ่มเติม ประกอบกับการด าเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในภาคใต้ นั้น ปัจจุบันกระทรวงพลังงานยังไม่สามารถ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในพื้นที่เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว     
โดยด าเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้เป็นการช่ัวคราว 
                ๒. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๓) เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังมาเลเซีย
ผ่านระบบส่งไฟฟ้าของไทย (LTM-PIP) (๒) แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ (๓) การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) (๔) มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้านพลังงาน และ (๕) อัตราค่าไฟฟ้าช่ัวคราวส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของระบบส่งของไทยตามโครงการ  LTM-PIP ควรมีการพิจารณาส่งคืนผลประโยชน์
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศด้วย รวมทั้งในการด าเนินการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ควรมีการประเมิ นผล         
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในระยะที่ ๑ ก่อน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมการแข่งขันในระยะ
ต่อไป ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ส าหรับกรณีการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ให้กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยด าเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) ด้วยวิธีการประมูลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ภายใต้การแข่งขันอย่างเสรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต LNG ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สามารถ    
เข้าร่วมการประมูลได้ เพื่อให้ต้นทุนการจัดหา LNG ดังกล่าวอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน คร้ังท่ี ๓๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมที่จะมีการรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งท่ี ๓๕ และการประชุมอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๕ เป็นการให้ความส าคัญกับ   
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation 
2016-2025 : APAEC) ในส่วนของเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
                    ๑.๒ ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ ๑๔ 
เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนานโยบายด้าน
น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและแนวทางการส ารองน้ ามันในอาเซียน 
                    ๑.๓ ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๑ เป็นการแสดงถึง
ความร่วมมือระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการลด     
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
เพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 
 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

                    ๑.๔ ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ เป็นการ
แสดงถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศในการให้ความส าคัญกับการลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ และการด าเนินการตาม APAEC พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ในส่วนของการพัฒนาพลังงานทดแทน และพิจารณา   
ถึงความเป็นไปได้ในการมีบันทึกความตกลงเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในระยะยาวและสอดคล้องกับแผน  APAEC พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๘ รวมทั้งพิจารณาให้มีการประชุมระหว่างอาเซียนและทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศผ่านการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านพลังงาน ๒ ปีครั้ง และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานเป็นประจ าทุกปี 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วมทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ    
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพลังงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..)    

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป ดังน้ี 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติมอ านาจ
กระทรวงการคลังในการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง โดยก าหนดกรอบเพดานการกู้เงิน โดยกระทรวงการคลังจะมี
หนี้คงค้างเพ่ือบริหารสภาพคล่อง ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการปรับโครงสร้างหนี้และช าระหนี้ดังกล่าว และ
ก าหนดให้การช าระคืนต้นเงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังให้จ่ายจากเงินคงคลัง 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการเพิ่มเติมบทบัญญัติให้กระทรวงการคลัง
สามารถสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๒ (บัญชีกระแสรายวันที่กระทรวงการคลังมีไว้เพื่อจ่ายเงิน) เพื่อช าระคืนต้นเงินกู้     
ที่เกิดจากการกู้เงินเพ่ือบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังได้โดยไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควร
พิจารณาก าหนดกรอบวงเงินกู้เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังตามความเหมาะสมเท่าที่จ าเป็นและไม่ควรเกินกรอบวงเงินกู้
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยผ่าน
กลไกของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเ งินการคลังของรัฐภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งควรประมาณการสภาพคล่องเงินคงคลังโดยค านึงถึงความต้องการ  
ใช้จ่าย ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย และความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ประมาณ
การมีความแม่นย าและสอดคล้องกับสถานการณ์ในระยะใกล้ที่ประเมินว่าจะเกิดขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วยเรื่องเพื่อทราบจ านวน ๔ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบจากการประชุม คจร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
ได้แก่ (๑) ผลการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๒) ผลการด าเนินงาน
ภายใต้ MOU ที่มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-
คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (๓) รายงานการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ 
และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบมวลชนจังหวัดภูเก็ต (รถไฟรางเบา จังหวัดภูเก็ต) (๔) ความคืบหน้าการด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต และ
เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) และเรื่องพิจารณา ๑ เรื่อง คือ โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเช่ือมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย     
ให้สามารถเป็นแหล่งระดมทุน แหล่งการออม และการลงทุนของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศ    
และต่างประเทศ รองรับต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในธุรกรรมด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น รองรับกระแส   
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีประเด็นส าคัญที่มุ่งเน้นในการพัฒนาใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การปรับปรุงตลาดทุน     
ให้เป็นแหล่งทุนส าหรับ SMEs นวัตกรรม และกลุ่ม Startup (๒) การปรับปรุงตลาดทุนให้เป็นแหล่งระดมทุนส าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ (๓) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (๔) การปรับปรุงให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่ส าคัญของ
ภูมิภาค และ (๕) การปรับปรุงตลาดทุนให้รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ มีมาตรการในการด าเนินการที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน    
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การก ากับดูแลให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ ชัดเจนอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของวินัยการเงินการคลังที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนา
ตลาดทุนฯ ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การระดมทุนที่เป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ส าหรับตลาดทุนไทย ตลอดจน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับการระดมทุนส าหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาค จึงควรพิจารณาศึกษาผลกระทบและ     
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านด้วย และเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของภาคการเงินมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ในระยะครึ่งแผน เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแผนงานและตัวช้ีวัดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย รวมทั้งให้ด าเนินการ ดังน้ี 
                    ๒.๑ จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการตามร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฯ ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาและก ากับดูแลตลาดทุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายใหญ่และรายย่อย 
                    ๒.๒ พิจารณาด าเนินการเพื่อจัดให้มีกลไกในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและก ากับดูแลตลาด
การเงินในภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งสถาบันการเงิน การประกันภัย ตลาดทุน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนา      
ภาคการเงินในภาพรวมของประเทศมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และมีการก ากับดูแลที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันต่อไป 
 
 
 
 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ
ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่เห็นควรไม่ให้มีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานด้านขนส่งของรัฐ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... ก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมของรัฐเป็นรายรับของกองทุนฯ ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax) 
มาใช้ในการด าเนินงานของกองทุนฯ อาจไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. . ... 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังน าผลการพิจารณาดังกล่าวไปประกอบการด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติภาษี        
การได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน
ต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่- กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี 
ของกรมทางหลวง ระยะทางรวมประมาณ ๙๖ กิโลเมตร แบ่งการด าเนินการก่อสร้างออกเป็น ๒๕ สัญญา ลงนามในสัญญา จ านวน 
๒๔ สัญญา และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จ านวน ๑ สัญญา ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓.๐๕ ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗.๘๓ (ตาม
แผนงานร้อยละ ๑๐.๘๘) ส าหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนการบริหารจัดการและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance) 
ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๕ เพื่อเร่งรัดประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และจะเสนอคณะรัฐมนตรี   
ปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ รวมทั้งรายงานผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการส ารวจทรัพย์สินเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการฯ ต่อไป ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๓ ฉบับ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๓ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการรองรับเพ่ือให้การด าเนินการเดินอากาศ
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๓. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออ านวย       
ความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที ่๒/๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบมติคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่อง         
เชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว โดยยังคงมีเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเพิ่มเติมอีก ๕ เรื่อง ได้แก่     



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

(๑) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่
ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น พ.ศ. .... (๒) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร พ.ศ. .... (๓) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (๔) โครงการท า
เหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดดินดาน และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของ    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศิลา ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๓/๒๕๕๗ ตั้งอยู่ที่ต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ 
(๕) โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๗/๒๕๕๗    
ของบริษัทชีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
                ๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔ เรื่อง เช่น 
(๑) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : การปรับปรุง Runway 
Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (๒) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เรื่อง โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ของกรมทางหลวง (๓) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-   
ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี-ศาลายา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (๔) โครงการอาคารศูนย์บริการ
ทางการแพทย์หริภุญไชยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๕) การปรับปรุงมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป และ (๖) ร่างนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

และร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน เป็นกรณีที่
มีความจ าเป็นและเร่งด่วน รวม ๖ ฉบับ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รวม ๖ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้     
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการเข้าใช้อสังหาริมทรพัย์เพื่อกิจการขนสง่มวลชนตามโครงการสรา้งทางรถไฟฟ้าสายสชีมพู ช่วงแค
ราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
วางเงินค่าทดแทนและเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนเพื่อด าเนินกิจการขนส่งมวลชนตามโครงการดังกล่าว
ได้ทันตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ      
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                ๑. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อ าเภอเมืองนนทบุรี 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
                ๒. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่
อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน 
                ๓. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง 
เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพลี อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
                ๔. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่
เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพลี 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

                ๕. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ 
เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
                ๖. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่
เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การขอรับเงินสนับสนุนกรณีการจัดเดินรถเชื่อมต่อตามโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ (บขส.) เข้าใช้

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ๓ สถานี 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน ๒๔,๗๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
รถรับส่งผู้โดยสาร กรณีการจัดเดินรถเช่ือมต่อขยายโครงการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ (บขส.) เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ ๓ สถานี [สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ (ปิ่นเกล้า) สถานีจตุจักร และสถานีเอกมัย] ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม 
         คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน ๑,๐๑๓,๐๘๗,๐๐๐ บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๑๒๙ เส้นทาง ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘         
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติ เห็นชอบ และรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก ากับ     
การบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงินรวม ๑,๕๐๒,๙๗๗.๐๖ ล้านบาท 
ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๕๘๒,๐๒๖.๒๘ ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๙๒๐,๙๕๐.๗๘ ล้านบาท และ
รับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ วงเงิน 
๑๖๑,๔๓๓.๔๕ ล้านบาท 
                    ๑.๒ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้ และการค้ าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสรา้งหนี้ภายใต้กรอบวงเงินของ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

                     ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละ เอียดต่าง ๆ ของ     
การกู้เงิน การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม
และจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
                    ๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                    ๑.๕ มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เพื่อช าระคืนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๓,๔๔๗.๒๓ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง และค่าดอกเบี้ยเงินกู้       
ที่ครบก าหนดในปี ๒๕๖๒ เพื่อรักษาวินัยทางการคลังและไม่ให้เกิดภาระหนี้สะสมจากการกู้เงิน 
                     ๑.๖ เห็นชอบแนวทางการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้รัฐวิสาหกิจน าไปใช้บริหารต้นทุนและความเสี่ยง      
ในการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดบริหารต้นทุนและความเสี่ยงในการ
บริหารหนี้ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ก ากับติดตามการด าเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรติดตามและ
ผลักดันให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนงานและแผนการกู้ เงินที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อลดภาระรายจ่ายดอกเบี้ยในการบริหารหนี้
สาธารณะที่เกิดจาการกู้ยืมเพื่อเตรียมการลงทุน รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีต่อการลงทุนของภาครัฐ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ส าหรับกรณีของ ขสมก. น้ัน มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะ   
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) พิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. ให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้          
ในภาพรวม ซึ่งรวมถึงแนวทางการพัฒนาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือกู้เงินเพื่อช าระคืนต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ย         
ที่ครบก าหนดของ ขสมก. ในปี ๒๕๖๒ และปีต่อ ๆ ไป และให้กระทรวงคมนาคมน าแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็วต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    

         เร่ือง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และขออนุมัติกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะ
ครบก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบก าหนด       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๖,๗๘๒.๔๗๗ ล้านบาท (ปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน ๒๓,๓๓๕.๒๕๐ ล้านบาท และช าระ
ดอกเบี้ยที่จะครบก าหนด จ านวน ๓,๔๔๗.๒๒๗ ล้านบาท) และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการ     
กู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณที่เห็นควรเร่งรัดให้ ขสมก. ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ให้มีความชัดเจน 
และให้ ขสมก. เร่งรัดการด าเนินการตามแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก. และลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน โดยน าผลส าเร็จของการจัดท าต้นทุนมาตรฐานมาใช้ในการก ากับดูแลอัตราค่าโดยสารและคุณภาพการให้บริการ
ของรถประจ าทางให้มีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. ให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้          
ในภาพรวม ซึ่งรวมถึงแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือกู้เงินเพื่อช าระคืนต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ย      
ที่ครบก าหนดของ ขสมก. ในปี ๒๕๖๒ และปีต่อ ๆ ไป และให้กระทรวงคมนาคมน าแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินด าเนินการ จ านวน 
๑,๙๗๕,๔๑๔ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จ านวน ๘๔๖,๓๓๗ ล้านบาท ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑        
ให้ด าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับเพิ่ม
กรอบวงเงินด าเนินการและกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี 
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้ ก าหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน 
                ๒. เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการอนุมัติลงทุนเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
                ๓. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบ
ลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญและ
กรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว โดยกรณีมีการปรับลดเป้าหมายการลงทุนต้องเป็นเหตุจากปัจจัยภายนอก       
ที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถบริหารจัดการได้เท่าน้ัน 
                ๔. ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการลงทุนปี ๒๕๖๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายระดับกระทรวง และระดับองค์กรไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะและ
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
                ๕. รับทราบประมาณการงบท าการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่คาดว่าจะมีก าไรสุทธิประมาณ ๑๒๕,๓๑๘ ล้านบาท 
และรับทราบประมาณการแนวโน้มการด าเนินงานช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ของรัฐวิสาหกิจในเบื้องต้นที่คาดว่าจะมีการลงทุนเฉลี่ย
ประมาณปีละ ๖๙๗,๑๐๖ ล้านบาท และผลประกอบการจะมีก าไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ ๑๔๘,๖๖๕ ล้านบาท 
                ๖. ให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจในแต่ละแห่ง และหน่วยงานเจ้าของโครงการรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ความส าคัญกับรายละเอียดประกอบการวิเคราะห์
ความจ าเป็นและความเหมาะสมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับปัจจัยในทุกด้าน รวมถึงผลกระทบต่อ          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการมีมาตรการเร่งรัด     
การด าเนินงานและการเบิกจ่ายกรณีที่มีความล่าช้า เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   

                    เร่ือง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี 
๒๕๖๐ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ และการบริหารจัดการผลผลิต
สับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสบัปะรดแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ
เสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                   ๑.๑ ด้านการผลิต เช่น ก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายในการเข้าไปพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโรงงาน และใช้กลไกระดับพื้นที่ผ่านทาง  Single Command จังหวัด ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในจังหวัดที่มีพื้นท่ีปลูกสับปะรดจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตรส์ับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ด้านการผลิต ระยะ
ที่ ๑ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เป็นต้น 
                    ๑.๒ ด้านการแปรรูป เช่น ศึกษาวิจัยและส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์สับปะรดให้ได้มาตรฐาน การใช้สิทธิประโยชน์หรือมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริม
การลงทุน เป็นต้น 
                    ๑.๓ ด้านการตลาดและการส่งออก เช่น รณรงค์และส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 
และแสดงคุณค่าทางโภชนาการผ่านสื่อต่าง ๆ ส่งเสริมการเจรจาทางการค้าเพื่อขยายตลาดใหม่ และส่งเสริมการส่งออกสับปะรด   
ไปยังตลาดต่างประเทศ เป็นต้น 
                ๒. แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) 
                    ๒.๑ ผลผลิตส่วนเกิน ๑๕,๐๐๐ ตัน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ประสานผู้ประกอบการ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร ผ่านกลไกประชารัฐเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตสับปะรดจากเกษตรกรกระจายไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณปกติ 
                    ๒.๒ ส่งเสริมการส่งออกสับปะรดผลสดไปยังตลาดค้าชายแดน 
                    ๒.๓ ผลักดันการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเกษตรกรและโรงงานแปรรูปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    

 เร่ือง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ 
                    ๑.๒ ก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์และข้าวท่ีมีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) 
                    ๑.๓ มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิชย์ในการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าวเพื่อสุขภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าใน
จังหวัด 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เร่งรัด
การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การอนุมัติสินเช่ือและการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่    
นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๖ เดือน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งด าเนินการให้ทันตามก าหนดที่ได้ขอขยายระยะเวลาไว้และควรติดตามให้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอย่างต่อเนื่องในทุกฤดูการผลิต รวมทั้งควรมีการจัดท าแผนความร่วมมือทางการตลาด
เพื่อให้ผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีตลาดรองรับที่ชัดเจน ควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตและการรับรองมาตรฐาน 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินโครงการและปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว และคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ        
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ         
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย     
ให้สามารถเป็นแหล่งระดมทุน แหล่งการออม และการลงทุนของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศ    
และต่างประเทศ รองรับต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในธุรกรรมด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น รองรั บกระแส   
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีประเด็นส าคัญที่มุ่งเน้นในการพัฒนาใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การปรับปรุงตลาดทุน     
ให้เป็นแหล่งทุนส าหรับ SMEs นวัตกรรม และกลุ่ม Startup (๒) การปรับปรุงตลาดทุนให้เป็นแหล่งระดมทุนส าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ (๓) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (๔) การปรับปรุงให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่ส าคัญของ
ภูมิภาค และ (๕) การปรับปรุงตลาดทุนให้รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ มีมาตรการในการด าเนินการที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน    
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การก ากับดูแลให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ ชัดเจนอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของวินัยการเงินการคลังที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนา
ตลาดทุนฯ ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การระดมทุนที่เป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ส าหรับตลาดทุนไทย ตลอดจน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับการระดมทุนส าหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาค จึงควรพิจารณาศึกษาผลกระทบและ     
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านด้วย และเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของภาคการเงินมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ในระยะครึ่งแผน เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแผนงานและตัวช้ีวัดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย รวมทั้งให้ด าเนินการ ดังน้ี 
                    ๒.๑ จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการตามร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฯ ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาและก ากับดูแลตลาดทุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายใหญ่และรายย่อย 
                    ๒.๒ พิจารณาด าเนินการเพื่อจัดให้มีกลไกในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและก ากับดูแลตลาด
การเงินในภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งสถาบันการเงิน การประกันภัย ตลาดทุน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนา      
ภาคการเงินในภาพรวมของประเทศมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และมีการก ากับดูแลที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้านเงินทุน เพื่อยกระดับการพัฒนากิจการผ่านโครงการจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับให้ยืมแก่วิสาหกิจชุมชน เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน และเพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุน หรืออุดหนุนแก่วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจขุมชนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพและแหล่งก าเนิดสินค้า และการพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ งบประมาณด าเนินการ ๓,๕๐๐ ล้านบาท 
ทั้งนี้ ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
                ๒. เห็นชอบในหลักการการส่งเสริมตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการ “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ ๒๐๑๘” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
ของวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น ก าหนดจัดงานประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๕ วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

และปริมณฑล งบประมาณด าเนินการ ๒๕ ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในโอกาสแรกก่อน 
หากมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จะต้องจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่าย 
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วย     
การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนฯ ควรช้ีแจงถึงแหล่งเงินที่จะใช้ในการจัดตั้งกองทุนฯ รวมทั้งประมาณการวงเงินดังกล่าว และ
ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดตัง้กองทุนฯ โดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสง่เสรมิวิสาหกิจชุม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ให้ครอบคลุมถึงภารกิจการจัดตั้งและด าเนินงานกองทุนฯ ซึ่งควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนระเบียบและ
ขั้นตอนการจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาถึงช่องทางการเพิ่มรายได้ของกองทุนฯ จากแหล่งอื่น     
เพื่อลดภาระด้านงบประมาณแผ่นดิน และควรพิจารณาประเด็นทางการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเง่ือนไข        
ในการพิจารณาให้เงินอุดหนุนหรือการให้กองทุนฯ เป็นทุนหมุนเวียนส าหรับการให้ยืมแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       
ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน และให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานด าเนินการ 
                    ๑.๒ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อด าเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจภายในประเทศ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) รับความเห็นของส านักงบประมาณ
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ       
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายขนาดเล็กและประสบปัญหาทางการเงินก่อนเป็นอันดับแรก รวมทั้งควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการในระยะแรกอย่างใกล้ชิด เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงมาตรการฯ ในระยะต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
                   ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้
ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนท่ีอาจก่อให้เกิดความสับสนและ
ความเข้าใจผิดในการตีความได้ โดยปรับปรุงรายละเอียดข้อ ๔.๓.๓ การท าธุรกรรม FX Options เป็นดังนี ้
                         ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองเพื่อการซื้อ FX Options ซึ่งเป็นการซื้อสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศ (ห้ามใช้เพื่อการขาย FX Options) โดยสามารถซื้อได้เฉพาะ FX Options ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ไม่มีความซับซ้อน 
(Plain Vanilla Options) และสามารถใช้สิทธ์ิเมื่อใดก็ได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด (American Options) 
 
 
 
 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดท ากรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไปสู่ดิจิทัล      

ไทยแลนด์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดท ากรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไปสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
( Memorandum of Understanding between the Ministry of Digital Economy and Society of Thailand and the 
International Telecommunication Union to Establish a Framework of Cooperation on the Digital Thailand)              
มีวัตถุประสงค์เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจะมีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในระหว่างการประชุม 
The 3rd Asia-Pacific Regional Forum on Smart Cities and e-Government และการประชุม The Annual IoT Asia Pacific 
Summit 2017 ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International 
Telecommunication Union : ITU) เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ      
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
                    ๑.๒ ในกรณีที่ผู้ลงนามฝ่าย ITU เป็นเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ผู้ลงนามฝ่ายไทยจะเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในกรณีที่ผู้ลงนามฝ่าย ITU เป็นผู้แทนเลขาธิการ ITU ผู้ลงนามฝ่ายไทย
จะเป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่จัดท านโยบายและแผนระดับชาติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ และส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรตัดความในข้อ ๑๑ วรรคสอง ของร่างระเบียบฯ เนื่องจาก 
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามนัยพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนที่มีความเช่ียวชาญและ        
มีประสบการณ์ด้านไซเบอร์เทคโนโลยีร่วมในองค์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม
ที่มีความรู้ในด้านสังคมเพื่อประเมินผลกระทบจากการคุกคามไซเบอร์ในด้านสังคมและการด าเนินการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย   



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

ไซเบอร์ในการป้องกันได้อย่างเชิงรุก และควรก าหนดให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นกรอบทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรในหน่วยงานด้วย นอกจากน้ี องค์ประกอบคณะกรรมการควรครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศทุกภาคส่วน
และมีกลไกในการประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และควรเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการให้ครอบคลุม     
การสร้าง Common Infrastructure ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการยกระดับเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ส าหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือค่าใช่จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เห็นควรให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับแล้ว ตามความจ าเป็นและเหมาะสม    
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
             ๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน าการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้ประกอบการพัฒนา
แผนงานหรือโครงการส าคัญของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถก าหนดกรอบ
การบริหารจัดการพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างเหมาะสม และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ       
การพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญเร่งด่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                ๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับทราบหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 
๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม     
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป และให้ส านักงบประมาณติดตามและตรวจสอบการด าเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไป
ตามแนวทางดังกล่าวด้วย นั้น ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการเพื่อน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของ
หน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ของภาครัฐตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยให้เร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณติดตามและรายงานผล      
การด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๓. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้
รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแทนการใช้
รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย นั้น ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเดิมดังกล่าวด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการของรัฐบาล       
ในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้จัดท าสรุปข้อมูลความต้องการดังกล่าวเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๕. ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย        
ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน         
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี        
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๖. เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาระบบ Big Data      
ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางเดียวกัน จึงให้ด าเนินการ ดังน้ี 



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

 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

                    ๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจ         
เพ่ือการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๖.๒ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)]      
เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์  Big Data ของ       
ทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐภายใน ๓ เดือน 
                    ๖.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ] รับไปด าเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้รับทราบและเข้าใจถึงข้อมูล       
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการ การเข้าถึง ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล เช่น ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข โดยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน      
๒ สัปดาห ์
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  รายงานผลการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2017” 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 
2017” ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand” เป็นงานท่ีรวบรวมผลงานและนวัตกรรมดจิิทัลที่ใหญ่ที่สดุใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากท่ัวโลกมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน ส าหรับกิจกรรมภายในงาน เช่น นิทรรศการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      
เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของประเทศไทยและต่างประเทศ และการประกาศความร่วมมือด้านการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลระดับนานาชาติ เป็นต้น ท้ังนี้ ผลการจัดงานสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนด้านดิจิทัลในประเทศไทย 
(Digital Transformation) ให้กับภาคประชาชนและสังคมมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย จาก ๔๐ ประเทศทั่วโลก ตามที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อยร้อยละ ๐.๒ เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ยังคงขยายตัว อาทิ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
อาหาร การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
                ๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ คาดว่าขยายตัวร้อยละ ๓.๗ (YoY) โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ขยายตัว อาทิ การผลิตน้ ามันพืช 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแต่งกาย ส่วนแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ การผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เหล็กและเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 
 

 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) จ านวน ๒๑๓ โครงการ วงเงินท้ังสิ้น ๑,๐๓๔.๒๙ ล้านบาท 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม ๙ หน่วยงาน ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติแล้ว ดังนี ้
                ๑. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดท าการตลาดเชิงกลยุทธ์และผลักดันการส่งออก จ านวน ๑๘ โครงการ วงเงินรวม ๒๑๘.๐๘ 
ล้านบาท โดยมีกลยุทธ์ส าคัญ ๓ ด้าน คือ (๑) การขยายส่วนแบ่งตลาดในตลาดหลักส าคัญให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน         
(๒) การพัฒนาตลาดใหม่และกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และ (๓) การผลักดันการค้าผ่านช่องทางตลาดและช่องทางกระจายสินค้า
รูปแบบใหม่ ผลักดันการส่งออกโดยใช้การตลาดน าการผลิต (Demand-Driven) และการก าหนดกลยุทธ์ในเชิงลึกลงถึงระดับเมือง 
(city-focus) 
                ๒. ยุทธศาสตร์การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด จ านวน ๑๒๗ โครงการ วงเงินรวม ๑๖.๗๕ ล้านบาท ได้แก่ การประชุม
เจรจาเชิงรุก และการปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า 
                ๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ จ านวน ๖๗ โครงการ 
วงเงินรวม ๗๔๙.๔๖ ล้านบาท เช่น การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมายส าคัญ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ 
(Innovation, Value Creation & Branding) และการพัฒนาองค์กรสู่อนาคต 
                ๔. แผนงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน จ านวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๕๐ ล้านบาท 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๗ 

การส่งเสริมบทบาทและ 
การใช้โอกาสในประชาคม

อาเซียน 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

    
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน 

และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-กัมพูชา จ านวน ๑ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักการที่ส าคัญเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ าซ้อนในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากอ านาจในการจัดเก็บ
ภาษีของทั้งสองประเทศท าให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนบนฐานรายได้จ านวนเดียวกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้าง    
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการหลบเลี่ยงการเสียภาษีระหว่างประเทศทั้งสอง โดยจะมีการลงนามความตกลง
ดังกล่าวในช่วงการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (JCR) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และหากมีการแก้ไขโดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของความตกลงดังกล่าว เห็นควรให้กระทรวงการคลัง
สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันที  
                    ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปด าเนินการตามแบบพิธีทางการทูตและกฎหมายภายในเพื่อให้ความตกลง
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังด าเนินการเรื่องดังกล่าวโดยค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ไม่กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศ และเป็นไปตามกฎหมายภายในท่ีใช้บังคับอยู่ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการด าเนินการจัดท าความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทย     
กับประเทศบรูไนดารุสซาลามให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการเพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาค ม
เศรษฐกิจอาเซียนด้านการเงินการคลัง เรื่อง  Bilateral Tax Treaties in ASEAN และร่างแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพื่อ    
ความร่วมมือด้านภาษี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย     
ให้สามารถเป็นแหล่งระดมทุน แหล่งการออม และการลงทุนของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศ    
และต่างประเทศ รองรับต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในธุรกรรมด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น รองรับกระแส   
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีประเด็นส าคัญที่มุ่งเน้นในการพัฒนาใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การปรับปรุงตลาดทุน     
ให้เป็นแหล่งทุนส าหรับ SMEs นวัตกรรม และกลุ่ม Startup (๒) การปรับปรุงตลาดทุนให้เป็นแหล่งระดมทุนส าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ (๓) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (๔) การปรับปรุงให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่ส าคัญของ
ภูมิภาค และ (๕) การปรับปรุงตลาดทุนให้รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ มีมาตรการในการด าเนินการที่ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน    
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การก ากับดูแลให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวมภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเป็นไปด้วย
ความรอบคอบ ชัดเจนอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของวินัยการเงินการคลังที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนา
ตลาดทุนฯ ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การระดมทุนที่เป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ส าหรับตลาดทุนไทย ตลอดจน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับการระดมทุนส าหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาค จึงควรพิจารณาศึกษาผลกระทบและ     



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

 
 
 
 
 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านด้วย และเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของภาคการเงินมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของร่างแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ในระยะครึ่งแผน เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับปรุงแผนงานและตัวช้ีวัดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย รวมทั้งให้ด าเนินการ ดังน้ี 
                    ๒.๑ จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการตามร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฯ ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาและก ากับดูแลตลาดทุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายใหญ่และรายย่อย 
                    ๒.๒ พิจารณาด าเนินการเพื่อจัดให้มีกลไกในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและก ากับดูแลตลาด
การเงินในภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งสถาบันการเงิน การประกันภัย ตลาดทุน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนา      
ภาคการเงินในภาพรวมของประเทศมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และมีการก ากับดูแลที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันต่อไป 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง     
ครั งท่ี ๒  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม          
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการเสียมราฐ (GMS Strategy for Promoting Safe and Environment-
Friendly Agro-based Value Chains 2018-2022, Reap Action Plan หรือ GMS SEAP Strategy, and Action Plan) และ
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒ (Joint Ministerial Statement) ที่จะมี        
การรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่    
๗-๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยร่างยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินการ ๔ ด้าน ได้แก่            
ด้านนโยบายและกฎระเบียบ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความรู้และนวัตกรรม และด้านการตลาด โดยมีคณะท างานด้าน
การเกษตร ท าหน้าที่ขับเคลื่อนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุผลที่ก าหนดไว้ ส่วนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ           
เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ มีเนื้อหาสาระเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในการ
รับรองร่างยุทธศาสตร์ฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อให้คณะท างานด้านการเกษตรด าเนินการให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ฯ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ               
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือตามแนวชายแดนในลักษณะที่เป็นการลงทุน    
เพื่อผลิตและแปรรูปสนิค้าให้มีมาตรฐานความปลอดภยัและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนมีการจัดการผลิตภณัฑ์อย่างเป็นระบบ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่ และป้องกันการลักลอบน าเข้าที่อาจน ามาซึ่งโรคและแมลงศัตรูพืชที่
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในประเทศได้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

                ๔. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามร่างยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศบังคับใช้แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
รวมทั้งจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   

       เร่ือง ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น  าโขง -ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั งที่ ๑๐ ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น  าโขง -ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั งท่ี ๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งท่ี ๑๐ ณ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชน
ของประเทศลุ่มแม่น้ าโขงและญี่ปุ่นเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (Mekong Industrial Development Vision : MIDV) รวมทั้งเป็นการเตรียมการส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี
กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ (The 9th Mekong-Japan Economic Ministers 
Meeting) ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
                ๒. รับทราบการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และเห็นชอบให้รัฐมนตรี       
ว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจ ากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง -ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม    
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจ ากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (MJ-CI Minister) โดยต่อเนื่อง
ต่อไป 
                ๓. เห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ (Joint Media Statement) เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้ าโขง
ให้การรับรองแถลงข่าวร่วมฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้โดย
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    

  เร่ือง  การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั งที่ ๒๒ 
(The 22nd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
           ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
(GMS) ครั้งที่ ๒๒ (Joint Ministerial Statement) มีสาระส าคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้แผนงาน GMS และร่างกรอบ    
การลงทุนของภูมิภาค ปี ๒๕๖๕ (Regional Investment Framework 2022 : RIF 2022) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับแผนงานการลงทุน    
ในภูมิภาคปี ๒๕๖๕ ซึ่งประเทศไทยมีโครงการลงทุนและโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ จ านวน ๗๖ โครงการ 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้ าโขงให้การรับรอง                         
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และร่าง RIF 2022 โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ         



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

 
 
 
 
 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd GMS Ministerial Conference) ในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐     
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ          
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงพลังงานที่ขอ
ปรับแก้ร่าง RIF 2022 ล าดับที่ ๑๖ และ ๑๗ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั งที่ ๒๓ แผนงานการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 

             ๑. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๓ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย ( IMT-GT) (Draft Joint Statement of the Twenty Third Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
Ministerial Meeting) มีสาระส าคัญเป็นการช่ืนชมความก้าวหน้าในการด าเนินงานในรอบปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และการขับเคลื่อน
แผนด าเนินงานระยะห้าปี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (IB 2017-2021) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปี ๒๕๗๙ ของ IMT-GT ซึ่งได้
รับรองในท่ีประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๐ แผนงาน IMT-GT เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้ง
เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนโครงการด้านการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน 
ความร่วมมือด้านยางพาราและปาล์มน้ ามัน การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถด าเนินการได้ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ 
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ    
โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๒๓ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เกาะบังกา จังหวัด     
บังกา-เบลิตุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูป 

 

      ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
                    
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีสาระส าคัญ    
เป็นการก าหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกตามที่จะได้
ก าหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ          
ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
จัดท าโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ และก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
                ๒. ส าหรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดตั้ง



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

คณะกรรมการผู้ช านาญการเพิ่มเป็นการเฉพาะ การเพิ่มกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในมาตรา ๓๗ (๘)       
การก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและคณะกรรมการนโยบายเพิ่ม                
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไปเป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก รวมทั้งแก้ไขมาตรา ๕๘ เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถพิจารณาการให้สิทธิยกเว้นเรื่องการปฏิบัติ          
ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นั้น           
ให้เสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในช้ันคณะกรรมาธิการด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๘ 

การพัฒนาและส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม  



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รายสัปดาห์) 
                  ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑ (วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนนุการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
             ๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน าการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้ประกอบการพัฒนา
แผนงานหรือโครงการส าคัญของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถก าหนดกรอบ
การบริหารจัดการพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างเหมาะสม และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบ       
การพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญเร่งด่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                ๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับทราบหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย           
ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละ
หน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของ
หน่วยงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป และให้ส านักงบประมาณติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินการเรื่องน้ีให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวด้วย น้ัน ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการเพ่ือน านวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซ้ือพัสดุและ
ครุภัณฑ์ของภาครัฐตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยให้เร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งน้ี ให้ส านักงบประมาณติดตามและรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๓. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้
รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแทนการใช้
รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย นั้น ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเดิมดังกล่าวด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการของรัฐบาล      
ในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้จัดท าสรุปข้อมูลความต้องการดังกล่าวเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 
                ๕. ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย       
ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน         
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี       
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๖. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาระบบ  Big Data      
ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางเดียวกัน จึงให้ด าเนินการ ดังน้ี 



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

 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๗๒ 

                    ๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจ             
เพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๖.๒ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)]            
เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์  Big Data ของ            
ทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง
ภาครัฐภายใน ๓ เดือน 
                    ๖.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ] รับไปด าเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้รับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการ การเข้าถึง ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล เช่น     
ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข โดยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๒ สัปดาห์ 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ตามทิศทางประเทศไทย ๔.๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เสนอ ดังนี้ 
                ๑. แนวทางการด าเนินงานการขยายผลการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งไดค้ัดกรองความพร้อมของผลงานวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีส าหรบัการวิจัยข้อมูลที่เรยีกวา่ 
Machine Learning โดยจัดกลุ่มผลงานออกเป็น ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) กลุ่มงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์แล้ว (๒) กลุ่มงานวิจัย        
ที่พร้อมใช้ประโยชน์ (๓) กลุ่มงานวิจัยต้นแบบ (๔) กลุ่มงานวิจัยองค์ความรู้ทางวิชาการ และ (๕) กลุ่มงานวิจัยไม่ร่วมสมัย ซึ่งผล
การคัดกรองจากผลงานวิจัยประมาณ ๑๗๘,๕๘๔ เรื่อง มีผลงานวิจัยท่ีควรจะผลักดันไปสู่การต่อยอดและขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์ 
จ านวน ๒,๘๔๔ ผลงาน 
                ๒. การจัดกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งท่ี ๒ ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ระหว่างวันที่ 
๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี                  
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้ก ากับการด าเนินงานในภาพรวม 
 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    

     เร่ือง การพัฒนาโรงงานต้นแบบและการพัฒนาเซลล์กักเก็บไฟฟ้าโดยใช้ถ่านชีวภาพและวัสดุชั้นสูง (Super Capacitor) 
แทนโครงการ FCV 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เสนอผลการหารือเพื่อ

พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนารถยนต์ตน้แบบที่ใช้พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle : FCV) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต  FCV เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์เก็บ
ไฮโดรเจน  ในระยะเริ่มต้น ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีหลักของ  FCV จึงไม่เหมาะสมกับการผลักดันให้มีการพัฒนา FCV ต้นแบบขึ้น         
ในระยะเวลานี้ อย่างไรก็ตาม มีโครงการที่น่าสนใจซี่งเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน คือ การพัฒนาเซลล์กักเก็บไฟฟ้าโดยใช้ถ่านชีวภาพ
และวัสดุช้ันสูง (Super Capacitor) ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ โดยโครงการนี้
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการพัฒนาโรงงานต้นแบบท่ี



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รายสัปดาห์) 
                  ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑ (วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

ผลิตเซลล์กักเก็บพลังงานใช้ส าหรับบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงาน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางของกระทรวงพลังงาน 
ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงงานต้นแบบและการพัฒนาเซลล์กักเก็บไฟฟ้าโดยใช้ถ่านชีวภาพและวัสดุช้ันสูง (Super 
Capacitor) แทนการด าเนินโครงการ FCV เนื่องจากมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ            
ในภาพรวม ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๙ 

การรักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรและการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 



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

 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

๙.๑  เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพ่ือขอขยายกรอบระยะเวลาการด าเนินงานของ

แผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง) โดยขยายกรอบระยะเวลา
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ที่คณะรัฐมนตรี 
และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณแล้ว จากเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน ๔๒๖,๗๙๕,๘๑๑ บาท 
ได้แก่ (๑) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร งบประมาณ ๒๔๙,๑๙๕,๑๑๓ บาท (๒) โครงการแก้ไขปัญหา
เกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจ านองและขายฝาก งบประมาณ ๑๓๔,๖๖๐,๒๑๓ บาท 
และ (๓) โครงการน าร่องธนาคารที่ดินในพ้ืนท่ีน าร่อง ๕ ชุมชน งบประมาณ ๔๒,๙๔๐,๔๘๕ บาท ตามที่ บจธ. เสนอ 
                ๒. ให้ บจธ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ บจธ. เร่งรัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้
และรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละโครงการ และควรพิจารณาถึงความยั่งยืนทางการเงิน    
ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสยีสิทธิในที่ดินจากการจ านองและขายฝากและโครงการน าร่องธนาคาร
ที่ดินในพื้นที่น าร่อง ๕ ชุมชนด้วย รวมทั้งควรมีระบบก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 
นอกจากนี้ บจธ. ควรปรับปรุงแผนปฏิบัติ กิจกรรม และงบประมาณส าหรับการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามระบบ
งบประมาณปกติ โดยโครงการของ บจธ. ที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานควรบูรณาการการด าเนินงานกับโครงการจัดที่ดินท ากิน       
ให้ชุมชนภายใต้ คทช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง    
เพื่อสนับสนุนให้ บจธ. สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเว ลาที่ก าหนด เช่น 
กระบวนการจัดท ารังวัดที่ดิน เป็นต้น 

 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐     
เร่ือง   ขออนุมั ติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้ าหลากบางบาล -บางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการคลองระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการตามแผนงานระยะเร่งด่วน ใน ๒ กิจกรรม 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

คือ (๑) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการส ารวจ-ออกแบบรายละเอียด และช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชน    
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และ (๒) การด าเนินการในกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างและงาน
เตรียมความพร้อมเพื่อการก่อสร้าง โดยคาดว่าหลังจากกระบวนการส ารวจออกแบบรายละเอียดและจัดหาที่ดินแล้วเสร็จ จะเริ่ม
การก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ าหลากบางบาล-บางไทร ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และ    
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งนี้ ให้เร่งรัดด าเนิน
โครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้ส านักงบประมาณและกระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่ใช้ด าเนินการ     
โดยอาจพิจารณาจากความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ เงินกู้ หรือเงินงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติที่เห็นควรมีการจัดช่องทางการสื่อสารของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมประชาชน         
ผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ติดกับคลองระบายน้ าฯ เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดผลกระทบในอนาคต รวมทั้ งควร    
มีการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และหากด าเนินการในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
เสร็จแล้ว ให้เร่งด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ าเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบเสนอคณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น าแผนบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาในภาพรวมทั้งระบบ (ตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง) รวมทั้งแหล่งเงินที่จะใช้ในการด าเนินการเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐     
เร่ือง ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่

ภาคกลาง 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบตามที่กรมทรัพยากรน้ า ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติรายงาน
ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area-based)      
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และยั่งยืน ประกอบด้วย พื้นที่ภาคเหนือ ๑๓ พื้นที่ ภาคตะวันออก ๖ พื้นที่ ภาคใต้ ๕ พื้นที่ และภาคใต้
ชายแดน ๒ พื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจความถูกต้องในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก าหนดพื้นที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และน้ าเค็มรุกล้ าอย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคกลาง (Area-based) จ านวน ๑๐ พื้นที่ เพื่อให้มีความชัดเจน
ในการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
                ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรวบรวมและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของโครงการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ภาคกลางในภาพรวมทั้งระบบ รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมดแล้วเสนอ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขออนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๐ รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินการโครงการส าคัญภายใต้

แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๐ รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน ๗๗.๕๒๘๔ ล้านบาท 
เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเริ่มด าเนินโครงการส าคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก      
(พ.ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการศึกษา
เพื่อจัดท าแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก (๒) โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ าประแสร์ 
(๓) โครงการอาคารอัดน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าประแสร์ (๔) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าดอกกราย และ (๕) โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ า



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

 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

หนองปลาไหล ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะใช้
ส าหรับงานด าเนินการเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานส่งรายละเอียดโครงการและวงเงินของ ๕ โครงการ ที่มีการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติบรรจุในแผนงานโครงการที่มีความพร้อม ตาม     
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งทั้งประเทศ และได้ก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area-based) เพื่อพิจารณา
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ/เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐    

 เร่ือง  การทบทวนแผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งได้ปรับแผนภาพรวมการด าเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะ ๑ ปี ระยะ ๕ ปี และระยะ ๒๐ ปี และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป ดังนี้ 
                    ๑.๑ ในระยะเร่งด่วนปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้เร่งรัดโครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอกคลอง และการก าจัดวัชพืช 
รวมทั้งการระบายน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการเริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว และรายงานความคืบหน้า       
การด าเนินการตามแผนงานทุก ๖ เดือนต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ซึ่งมี          
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นรองประธานกรรมการ 
                    ๑.๒ ให้พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในโครงการขนาดใหญ่      
ที่มีงบประมาณสูง โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขน้ าเสียเป็นการด าเนินการที่ใช้งบประมาณจ านวนมาก     
ทั้งในระยะ ๕ ปี (ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย ๓ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๖๑๑.๕๐ ล้านบาท ก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสีย ๕ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๑๕,๑๗๑ ล้านบาท และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ๓ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๓๗๘.๘๐ 
ล้านบาท) และระยะ ๒๐ ปี (ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ๕ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒๙,๔๒๐ ล้านบาท) 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ปริมาณน้ าท้ิงที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาใช้มาตรการบ าบัดที่แหล่งก าเนิด (point source control) จะประหยัดและ
มีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการรวบรวมน้ าเสียไปบ าบัดยังโรงบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง ส าหรับการเดินเรือในคลองแสนแสบซึ่งมี
ส่วนช่วยในการเพิ่มเติมอากาศในน้ าซึ่งเป็นผลดีต่อคุณภาพน้ า ควรปรับปรุงเครื่องยนต์ให้เป็นรูปแบบที่สะอาดเพื่อลดมลพิษที่ปลอ่ย
ลงสู่ล าคลอง รวมทั้งควรพิจารณาแนวทางการเพิ่มการไหลเวียนของน้ าในคลองแสนแสบเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าและลดการตื้นเขนิ 
ส่วนการออกแบบเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณริมคลองสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรตลอดแนวคลอง ควรออกแบบให้ชุมชน
ริมฝั่งได้ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรืออื่น ๆ ตามความต้องการของชุมชน และควรมีโครงสร้างที่เอื้อต่อการขุดลอก     
เพื่อก าจัดวัชพืชได้ดี ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                ๓. เห็นชอบในหลักการโครงการที่ต้องเร่งรัดการด าเนินการเพื่อให้มีระบบการรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียที่มี
ประสิทธิภาพก่อนระบายลงคลองแสนแสบ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด รวม ๕ โครงการ กรอบวงเงินรวม 
๗,๑๔๕.๔ ล้านบาท ได้แก่ (๑) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ -คลองตันเข้าโรงควบคุม
คุณภาพน้ าดินแดง (๒) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง     
และ (๓) โครงการบ าบัดน้ าเสียมีนบุรี ระยะที่ ๓ (๔) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ าเสียคลองแสนแสบ    
จากบริเวณประตูระบายน้ ามีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ าหนองจอก และ (๕) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ    
จากบริเวณสะพานผ่านฟ้าถึงบริเวณประตูระบายน้ าคลองตัน 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

                ๔. ส าหรับแหล่งเงินและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า           
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ ภารกิจ และ
ศักยภาพของหน่วยงานเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ     
ทุกภาคส่วนและการด าเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า     
ลดความซ้ าซ้อน เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเป็นโครงการขนาดใหญ่และมี
วงเงินลงทุนสูง เห็นควรให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่เกิน       
ร้อยละ ๕๐ โดยให้นับรวมอยู่ในสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๕. ในระยะเร่งด่วนปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอก         
คลองและการก าจัดวัชพืช รวมทั้งปรับปรุงทางระบายน้ าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
ในระยะยาว และให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก ๆ ๖ เดือน เพื่อรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
คณะที่ ๕ ซึ่งมรีองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นรองประธานกรรมการ ต่อไป 
                ๖. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน (PPP)          
ในโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณสูง โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขน้ าเสีย ทั้งในระยะ ๕ ปี และระยะ    
๒๐ ปี โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐     
เร่ือง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยท่ี ๑   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๑ 
ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งสิ้น ๓๗ คน ประกอบด้วย (๑) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (๒) ประธานอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย
ปรอท (๓) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (๕) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
(๖) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (๗) ผู้แทนกระทรวงการคลัง และ (๘) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
                    ๑.๒ เห็นชอบต่อท่าทีของไทยส าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่  ๑           
มีสาระส าคัญเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการคุ้มครอง
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือน้ าของปรอทและสารประกอบ
ปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ และความต้องการจ าเพาะของ
ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศและภูมิภาคด้านการจัดการสารเคมี
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการด าเนินงานตาม
พันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีของไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ ๑          
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รั บจาก       
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับท่าทีของไทยส าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ ๑ ในข้อ ๔.๒ 
ประเด็นด้านเทคนิควิชาการและวิทยาศาสตร์ และข้อ ๔.๔ ประเด็นความช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการ ควรเพิ่มการก าหนด       
ค่ามาตรฐานของปริมาณ และมาตรฐานวิธีการทดสอบเมทิลเมอร์คิวรี่ (Methyl Mercury) และขอรับการสนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการตรวจวัดสารประกอบเมทิลเมอร์คิวรี่ และอนุพันธุ์ของสารดังกล่าวที่เกิดจาก
กระบวนการ Methylation ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมินามาตะ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติ      
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 



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

 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบมติคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่อง         
เชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว โดยยังคงมีเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเพิ่มเติมอีก ๕ เรื่อง ได้แก่     
(๑) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่
ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น พ.ศ. .... (๒) ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร พ.ศ. .... (๓) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (๔) โครงการท า
เหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดดินดาน และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของ    
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศิลา ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๓/๒๕๕๗ ตั้งอยู่ที่ต าบลเขาวง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ 
(๕) โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๗/๒๕๕๗    
ของบริษัทชีวิลเอนจีเนียริง จ ากัด ตั้งอยู่ที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
                ๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑๔ เรื่อง เช่น 
(๑) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต : การปรับปรุง Runway 
Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (๒) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เรื่อง โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ของกรมทางหลวง (๓) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-   
ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี-ศาลายา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (๔) โครงการอาคารศูนย์บริการ
ทางการแพทย์หริภุญไชยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๕) การปรับปรุงมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป และ (๖) ร่างนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เป็นต้น 
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การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ 

การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร)  คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทาง        
และการมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมฯ ดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
เพื่อด าเนินการต่อไป ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดในการตรวจตราผู้สัญจรผ่านแดน โดย
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เคร่งครัด เช่น การก าหนดให้รถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจต้องเปิดกระจกทั้งฝั่งคนขับและ
ผู้โดยสาร รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบผ่านแดน โดยเฉพาะพื้นท่ีเอกชนที่ติดชายแดน
ที่อาจยังไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงรองรับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจ าเป็นในการใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบผ่านแดนดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนวชายแดน
ด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปิด      
จุดผ่านแดน โดยในเบื้องต้นอาจเปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ช่ัวโมง ให้เฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยให้ก าหนดประเภท
รถยนต์และวัตถุประสงค์ของการขนผ่านให้รัดกุมและชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ส าหรับการเดินทางของผู้สัญจรผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์    
อื่น ๆ เห็นควรให้คงจ ากัดเวลาไว้ตามเดิม 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปศึกษาและพิจารณา
ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน บทบาท และภารกิจของสภาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐทั้งระบบ เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ      
เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และการให้บริการทางการเงินในฐานะสถาบันการเงินท่ัวไป โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของสถาบันการเงินของรัฐนั้น ๆ และให้รายงานผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว นั้น ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ
กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลผู้ประกอบการเพ่ือมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการกักตุนและขึ้นราคา
สินค้าสุราและยาสูบในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการด าเนินการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลผู้ประกอบการให้ท่ัวถึงด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางคืนเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์     
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (เช่น มาตรฐาน GAP) สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร   
และผู้จ าหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาก าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจพิจารณา  
น ากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการด าเนินการด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๐ 

                    ๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดให้มี
หลักสูตรการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงานไทย เช่น 
หลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หลักสูตรเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจตั้งต้น 
(Startup) และภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนชาวนาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้     
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกร เช่น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และให้พิจารณาด าเนินโครงการ/
งานที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปีต่อ ๆ ไป เป็นล าดับแรก เพื่อให้งาน
บรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปเน้นการท างาน      
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) นอกเหนือจากงานตามภารกิจปกติ (Function) จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน   
ที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของงานตามภารกิจ (Function) และงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล 
(Agenda) ที่ต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การบริหารจัดการน้ า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่ามีการด าเนินการเรื่องใด อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้จัดท าแผนงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน      
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายใน ๑ เดือน 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามล าดับ ท้ังนี้ เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่อาจซ้ าซ้อนกัน ส าหรับส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) นั้น ให้คง
ปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนเรื่องส าคัญเชิงนโยบายต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษ ส าหรับปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดท าแผน ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดท าแผน    
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จ าเป็นตามโครงการพิเศษ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ทุกภาคส่วน 
                    ๑.๒ การจัดซื้อ ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนเงินให้หน่วยบริการใดหน่วยบริการหนึ่งของ
กระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้หน่วยบริการดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จ าเป็น
ตามโครงการพิเศษ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากองค์การเภสัชกรรม 
                    ๑.๓ การก าหนดระเบียบเพื่อรองรับการด าเนินการจัดซื้อ ให้กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงการคลังพิจารณาก าหนด กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือแนวทาง       
ให้สอดคล้องกับการด าเนินการจัดซื้อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง  การปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงค าสั่ง
มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี         
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งดังกล่าวแล้ว ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง   การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า นายกรัฐมนตรีมีก าหนดจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา
อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี ๓๐ กันยายน-๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะท าหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน ทั้งนี้ ตามนัยค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ านาจให้         
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวม ๔ ฉบับ  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม รวม ๔ ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแบ่งส่วนราชการของส านักงาน
รัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
             ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
                ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
                ๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
                ๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   

 เร่ือง  ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ โดยปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเดิมที่ใช้แบบ “ขั้นเงินเดือน”       
มาเป็น “บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง” และปรับเปลี่ยนการเลื่อนเงินเดือนแบบ “ขั้นเงินเดือน” มาเป็น “ช่วง (ร้อยละ)” แทน    
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. 
ที่เห็นควรปรับปรุงถ้อยค าในร่าง กฎ ก.ค.ศ. ข้อ ๗ วรรคสอง เป็น “การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับ
เงินเดือนของต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่” เพื่อให้สอดคล้องกับร่างฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อน
เงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
                     เร่ือง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือน าไปใช้จ่ายเป็นรายการอุดหนุนส าหรับ

การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕๖๘,๖๓๒,๖๓๗ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ 
บ านาญ) ตามสิทธิของผู้รับบ านาญ หรือทายาทผู้มีสิทธิในบ าเหน็จบ านาญ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือการท าการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การปลูกข้าวโพด โดยส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรทั้งสองฝ่ายมีการด าเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง (การเพาะปลูก)        
ไปจนถึงปลายทาง (การตลาด) โดยให้พิจารณาก าหนดช่วงเวลาเพาะปลกูและการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ความซ้ าซ้อนกับการออกสู่ฤดูกาลของผลผลิตในประเทศ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการ    
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี      
(นายวิษณุ เครืองาม) รับไปด าเนินการปรับโครงสร้างและรูปแบบการท างานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) โดยให้อยู่ภายใต้ก ากับของนายกรัฐมนตรี มีการเชื่อมโยงการท างานต้ังแต่ระดับนโยบายผ่านศูนย์ PMOC และ
ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) ที่ผ่านการบูรณาการระดับกระทรวงในทุกกิจกรรม นั้น ให้ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนการด าเนินงานในเร่ืองการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศูนย์บริการร่วม 
ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data Center) โดยประสานหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ น าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็น
โครงการน าร่องใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี ๒๕๖๐ ด้วย 
                    ๒.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับดูแลให้กระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการก าหนดค่าครองชีพและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อย ให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือก าหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ในประเด็นการปฏิรูปต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดในการตรวจตราผู้สัญจรผ่านแดน โดย
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เคร่งครัด เช่น การก าหนดให้รถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจต้องเปิดกระจกทั้งฝั่งคนขับและ
ผู้โดยสาร รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบผ่านแดน โดยเฉพาะพื้นท่ีเอกชนที่ติดชายแดน
ที่อาจยังไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงรองรับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจ าเป็นในการใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบผ่านแดนดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนวชายแดน
ด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปิด      
จุดผ่านแดน โดยในเบื้องต้นอาจเปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ช่ัวโมง ให้เฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยให้ก าหนดประเภท
รถยนต์และวัตถุประสงค์ของการขนผ่านให้รัดกุมและชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ส าหรับการเดินทางของผู้สัญจรผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์    
อื่น ๆ เห็นควรให้คงจ ากัดเวลาไว้ตามเดิม 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปศึกษาและพิจารณา
ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน บทบาท และภารกิจของสภาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐทั้งระบบ เพ่ือให้สถาบันการเงินของรัฐ     
เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการให้บริการทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
นโยบายส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และการให้บริการทางการเงินในฐานะสถาบันการเงินทั่วไป โดยไม่กระทบต่อสถานะทาง
การเงินโดยรวมของสถาบันการเงินของรัฐนั้น ๆ และให้รายงานผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว น้ัน ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าสุราและยาสูบ   
ในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการให้ท่ัวถึงด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางคืนเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์     
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (เช่น มาตรฐาน GAP) สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร   
และผู้จ าหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาก าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจพิจารณา  
น ากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการด าเนินการด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดให้มี
หลักสูตรการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงานไทย เช่น 
หลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หลักสูตรเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจตั้งต้น 
(Startup) และภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนชาวนาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้     
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกร เช่น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และให้พิจารณาด าเนินโครงการ/
งานที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปีต่อ ๆ ไป เป็นล าดับแรก เพื่อให้งาน
บรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปเน้นการท างาน      
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) นอกเหนือจากงานตามภารกิจปกติ (Function) จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน   
ที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของงานตามภารกิจ (Function) และงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล 
(Agenda) ที่ต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การบริหารจัดการน้ า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่ามีการด าเนินการเรื่องใด อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้จัดท าแผนงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสเสนอรองนายกรั ฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน      
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายใน ๑ เดือน 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามล าดับ ท้ังนี้ เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งขั้นตอนการท างานและปริมาณงานท่ีอาจซ้ าซ้อนกัน ส าหรับส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) นั้น ให้คง
ปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนเรื่องส าคัญเชิงนโยบายต่อไป 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข    
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับโครงสร้างบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท้ายพระราชกฤษฎีกา
ทั้งหมด ซึ่งแบ่งอัตราค่าเช่าบ้านเป็น ๕ อัตรา คือ อัตราไม่เกินเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท และ 
๖,๐๐๐ บาท และก าหนดให้กระทรวงการคลังมีอ านาจจัดท าบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านท่ีไม่ใช่เป็นการแก้ไขโครงสร้างบัญชีอัตราค่าเช่า
บ้านในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านได้รวดเร็ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้
ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานศาลยุติธรรมที่เห็นว่า            
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการต้นสังกัดของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตาม        
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หากไม่เพียงพอ ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับแล้ว และหากในโอกาสต่อไปมีการปรับบัญชีอัตรา         
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับอัตราค่าเช่าบ้านส าหรับข้าราชการตุลาการ เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพความปลอดภัยของการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้ปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษ 
ในอัตราคนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน เช่นเดียวกับครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ     
ในโรงเรียนเอกชนซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอส าหรับภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นแล้ว และให้ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑         
เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้หากงบประมาณเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวไม่เพียงพอต่อภาระ
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) ด าเนินการตามความเห็นของ     
ส านักงบประมาณที่ควรจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ สอนนักเรียนพิการให้เข้าไปในทิศทาง    
และมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ที่นักเรียนพิการจะได้รับเป็นส าคัญ รวมทั้งให้รับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข    
ครูที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มต้องเป็นไปตามหลักการเดียวกับระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอน          
คนพิการในโรงเรียนของรัฐ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินการเรื่องการปรับอัตราค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอน
นักเรียนพิการในโรงเรียนของรัฐและเอกชนให้เป็นภาพรวมทั้งระบบแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกันต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องรับการอุดหนุน 
เช่น โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง แนวทางการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จ าเป็น [ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาระบบส ารองส าหรับระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)] 

           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมบัญชีกลางเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๑๕๘,๔๔๕,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบส ารองส าหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เร่งหารือในรายละเอียดกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ             
ที่นายกรัฐมนตรีได้มีด าริให้โอนกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ โดยอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้รวบรวมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า
เข้ามาด้วยเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....      
มีสาระส าคัญเป็น การจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นใหม่ โดยแยกภารกิจในส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ซึ่งเดิมอยู่ใน
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มาจัดตั้งเป็นส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
หรือ สศส. ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะรัฐมนตรีก ากับดูแลส านักงานบริหารและพัฒนา    
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่เห็นควรปรับเพิ่มวัตถุประสงค์ของ สศส. ให้เกิดความชัดเจนและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศทั้งระบบครบวงจรได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการด าเนินงานควรมุ่งเน้นการท างานแบบเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการท างานในลักษณะที่เป็นการต่อยอดส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณในการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ นอกจากนี้ ควรเพิ่มผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์          
เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพการท างานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดรวมกัน เป็นต้น ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้ สศส. รับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินงาน    
ของ สศส. ในเบื้องต้น เห็นควรใช้จ่ายจากเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมา ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยจะต้อง
ด าเนินการตามภารกิจท่ีก าหนดอย่างคุ้มค่า รวมทั้งก าหนดให้มีบุคลากรอย่างเหมาะสมเท่าท่ีจ าเป็น ตลอดจนต้องไม่มีความซ้ าซ้อน
กับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ อย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วยเมื่อได้มีการจัดตั้ง สศส. แล้ว 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางในการ
ก าหนดเครื่องแบบและเครื่องหมายขององค์การมหาชน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ที่ให้โอนภารกิจด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไปไว้ท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมอบให้เป็นภารกิจของ สศส. 
 
 
 
 
 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 
            คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจาก
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) ว่า ในการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนิน
โครงการใด ๆ ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการระบุตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการ รวมทั้งผลกระทบ/ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดร้บั
จากการด าเนินโครงการให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง การตรวจสอบ TOR ย้อนหลัง 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจัดท าเอกสารขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ของโครงการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐมีความถูกต้อง เหมาะสม รอบคอบ และเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) รับไปประสานและด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา     
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ (เรื่อง การก ากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ) ตรวจสอบ TOR ของโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐที่ด าเนินการไปแล้ว ซึ่งมีวงเงินสูงหรือเป็นโครงการของรัฐที่อยู่ในความสนใจของประชาชนย้อนหลัง ๓ ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึง
ปัจจุบัน) แล้วจัดท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดท า  TOR ของหน่วยงานภาครัฐในระยะต่อ ๆ ไป        
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนัยข้อ ๖ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
             ๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการน า            
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใช้
ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม น้ัน มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัด เจนโดยเร็ว 
เพ่ือให้สามารถก าหนดกรอบการบริหารจัดการพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างเหมาะสม และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการส าคัญเร่งด่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                ๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับทราบหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 
๒๕๖๐ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม     
ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อไป และให้ส านักงบประมาณติดตามและตรวจสอบการด าเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไป
ตามแนวทางดังกล่าวด้วย นั้น ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการเพื่อน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของ
หน่วยงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ของภาครัฐตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยให้เร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ส านักงบประมาณติดตามและรายงานผล      
การด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๓. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้
รถโดยสารประจ าทางขนาดเล็กในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแทนการใช้
รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย นั้น ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเดิมดังกล่าวด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ของรัฐบาลในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่น้ัน ๆ ทั้งน้ี ให้จัดท าสรุปข้อมูลความต้องการ
ดังกล่าวเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๓ เดือน 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

                ๕. ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย        
ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน         
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี        
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๖. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาระบบ  Big Data      
ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางเดียวกัน จึงให้ด าเนินการ ดังน้ี 
                    ๖.๑ ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่อ       
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๖๐ 
                    ๖.๒ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] เป็น
เจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงาน
จัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ
ภายใน ๓ เดือน 
                    ๖.๓ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ] รับไปด าเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้รับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการด าเนินการ การเข้าถึง ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล เช่น     
ด้านการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข โดยให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๒ สัปดาห์ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่ง       
ส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็น     
ส่วนราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการดั งกล่าว 
รวมทั้งเปลี่ยนช่ือส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็น “กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีความเหมาะสม และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   

                    เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     

ในภาครัฐ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
รวมทั้งหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ        
ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การพิจารณาทบทวนความจ าเป็นเหมาะสมของการก าหนดอัตราข้าราชการต้ังใหม่ต าแหน่งเภสัชกร จ านวน      

๓๑๖ อัตรา ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้ งที่        
๔/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนความจ าเป็นเหมาะสมของการก าหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๘๘ 

ต าแหน่งเภสัชกร จ านวน ๓๑๖ อัตรา ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม 
คปร. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้น าต าแหน่งที่มีอยู่มาบรรจุนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ที่เป็นนักศึกษา
คู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข และส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนครบถ้วนทั้ง ๓๕๐ ราย แล้ว ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้อง
สนับสนุนอัตราข้าราชการตั้งใหม่ต าแหน่งเภสัชกร จ านวน ๓๑๖ อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ที่เป็น
นักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขท่ีส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อีก 
                    ๑.๒ รับทราบการวิเคราะห์สัดส่วนเภสัชกรต่อประชาชนผู้มารับบริการที่เหมาะสมและสามารถให้บริการที่ มี
คุณภาพ ตลอดจนภาระงบประมาณและจ านวนบุคลากรด้านเภสัชกรที่ได้รับทุนการศึกษาและที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี 
รวมทั้งความจ าเป็นเหมาะสมของการก าหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในปีต่อ ๆ ไป ของกระทรวงสาธารณสุข นั้น คณะอนุกรรมการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ทิศทางและนโยบายด้าน     
การบริการสุขภาพของประเทศ และได้ก าหนดกรอบการท างานไว้ว่าแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทั้งนี้ เมื่อแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วเสร็จ คปร. จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
                ๒. ให้ คปร. เร่งรัดการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข       
ในภาพรวมทั้งระบบ โดยให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านสาธารณสุขของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงงานตามนโยบาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   

                    เร่ือง การเพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ต าแหน่งนักวิชาการแรงงานให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน จ านวน ๖๕ อัตรา ตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ คปร. เสนอ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศบังคับใช้แล้วก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดท าแผน    
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   

                    เร่ือง แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก      
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นแผนการยกระดับประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐให้ดีขึ้น เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐที่รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ถูกลง โดยแผนการยกระดับดังกล่าวแบ่งออกเป็น        
๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ ๒ (๒) การจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา            (๓) 
การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (๔) การอ านวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อ
การบริการ และ (๕) การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จ าเป็น 
                    ๑.๒ มอบหมายหน่วยงานร่วมสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒     
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข      
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวการก าหนดเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่มีความเหมาะสมกับแต่ละกระบวนงาน การจั ดให้มี
หน่วยงานกลาง (focal point) ทั้งระดับประเทศและระดับกระทรวงเพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารภาษาต่างประเทศ 
การเช่ือมโยงระบบติดตามการให้บริการและระบบการจองคิวกลางของการบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบข้อมูลกลางให้เป็น
มาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้แบบทันที (real time) เป็นต้น รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ให้มี
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการค าขออนุญาตที่เช่ือมโยงกับระบบของหน่วยงาน และพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาระบบค่าเช่าใช้บริการค่าอุปกรณ์ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดกิจกรรมภายใต้แผนงานต่าง ๆ โดยระบุเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนการยกระดับ
การบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘     
ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดกรอบเวลาและเร่งรัดการด าเนินการ
กิจกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   

                    เร่ือง ขอยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการน าเงินนอกงบประมาณไปใช้ในการบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าที่      
เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ในการจัดจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวได้เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้เงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
ปปง. เร่งด าเนินการบรรจุข้าราชการในอัตราที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การเพิ่ม
อัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส านักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และยกเลิกการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
ดังกล่าวตามความเห็นของส านักงาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ 
(คปร.) ท้ังนี้ ให้ส านักงาน ปปง. ก าหนดเง่ือนไขในสัญญาจ้างไม่ให้ลูกจ้างช่ัวคราวมาเรียกร้องขอให้บรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการ      
ในภายหลังด้วย 
                ๒. ให้ส านักงาน ปปง. ปรับปรุงการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ประโยชน์จากอัตราก าลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการที่มีอยู่ทั้งหมดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งให้พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลังที่เหมาะสม
ร่วมกับคณะกรรมการ คปร. ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   

                    เร่ือง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้ใช้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ 
                    ๑.๒ ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่ นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ทักษะด้านดิจิทัลในระดับที่สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมการท างานหรือการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัยและมีการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงานด้วยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ โดยน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้วย 
                    ๑.๓ ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ให้มีการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าทักษะด้านดิจิทัลที่พัฒนาไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานและการให้บริการของรัฐ การสร้างองค์กร



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๙๐ 

ภาครัฐที่ทันสมัย การเช่ือมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็น
รูปธรรมด้วย 
                    ๑.๔ ให้ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และหน่วยงานในสังกัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตามร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐอย่างต่อเนื่องด้วย 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)      
ที่เห็นควรจัดท าแผนการส่งเสริมด าเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน และควรก าหนด
วิธีการและรูปแบบการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความชัดเจน เพื่อให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในแต่ละหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น    
ระบบ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าว เห็นควรให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปด าเนินการเมื่อร่างพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับแล้ว ส่วนปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   

     เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งภาพรวมสถิติการยื่นเรื่องผ่านช่องทางร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๔๒,๖๐๗ ครั้ง 
รวมจ านวน ๒๖,๑๐๖ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ 
รองลงมาคือ การเสนอและตรากฎหมาย การปฏิรูปประเทศ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ และขอให้
แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตามล าดับ ท้ังนี้ สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน ๒๓,๑๕๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๑ 
และอยู่ระหว่างการด าเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒,๙๔๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ ตามที่ส านักงานปลัดส านกั
นายกรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญแก่การเร่งรัดการด าเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๑ 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   

   เร่ือง  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอ และผลการพิจารณาเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง 
การคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้ 
                ๑.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะเชิงระบบ เช่น ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม  
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use หรือ ROU) จัดให้มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและยาที่เช่ือมโยง
ข้อมูลการใช้ยากับสถานพยาบาลทุกสังกัดเพื่อตรวจสอบการใช้ยาอย่างเหมาะสม และเช่ือมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบ
การใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการได้ และก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ เช่น ให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ     
ขายยา และการสร้างมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชนเพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม 
                    ๑.๒ กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ และมีข้อสังเกตในบางประเด็น เช่น กรณีที่ให้มีศูนย์ประมวลข้อมูลสารสนเทศฯ เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิรั กษาพยาบาล    
ของข้าราชการนั้น กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถรับรู้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ในทันทีซึ่งจะป้องกัน
ผู้ใช้สิทธิทุจริตโดยการเวียนรับยาซ้ าตามโรงพยาบาลต่าง ๆ (ช็อปปิ้งยา) ได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เร่งรัดการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ใช้สิทธิข้าราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและสามารถเริ่มใช้งานได้ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

   การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
  เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐  

              คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเร่งรัดการด าเนินการของหน่วยงานตามเป้าหมายของการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศเสนอ        
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

                ๑. การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก ากับการปฏิรูปกฎหมายได้เสนอ    
การปฏิรูปกฎหมาย ได้แก่ (๑) การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและเป็นภาระต่อการประกอบอาชีพของประชาชน        
(๒) การจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๓) การเร่งรัดและติดตามการจัดท ากฎหมาย และ (๔) การเข้าถึง
กฎหมายได้โดยสะดวกของประชาชน 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๙๒ 

                 ๒. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ (Administrative Reform) ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ.           
ได้น าเสนอการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน การปฏิรูปเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว เป็นต้น 

                 ๓. การปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (Structural Reform) คณะอนุกรรมการบูรณาการการปฏิรูปเชิงระบบและ
โครงสร้างได้มีข้อเสนอ รวม ๘ เรื่อง ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) การกระจายถือครอง
ที่ดินอย่างเป็นธรรม (๓) ระบบความมั่นคงทางอาหาร (๔) ระบบภาษี (๕) กระบวนการนิติบัญญัติ (๖) การปรับปรุงและจัดท า
กฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ (๗) กระบวนการยุติธรรม และ (๘) ระบบการศึกษา 

                 ๔. การปฏิรูปเชิงพื้นที่และสังคม (Area Based Reform) คณะอนุกรรมการสานพลังปฏิรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่และ
สังคมได้น าเสนอโครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม (๒) Quick Win การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม      
ในท้องถิ่น และ (๓) โครงการสานพลังคนรุ่นใหม่ร่วมปฏิรูปเพื่อพัฒนาชุมชน ๔.๐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดในการตรวจตราผู้สัญจรผ่านแดน โดย
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เคร่งครัด เช่น การก าหนดให้รถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจต้องเปิดกระจกทั้งฝั่งคนขับและ
ผู้โดยสาร รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบผ่านแดน โดยเฉพาะพื้นท่ีเอกชนที่ติดชายแดน
ที่อาจยังไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงรองรับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจ าเป็นในการใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบผ่านแดนดังกล่าวด้วย 
                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนวชายแดน
ด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปิด      
จุดผ่านแดน โดยในเบื้องต้นอาจเปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ช่ัวโมง ให้เฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยให้ก าหนดประเภท
รถยนต์และวัตถุประสงค์ของการขนผ่านให้รัดกุมและชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ส าหรับการเดินทางของผู้สัญจรผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์    
อื่น ๆ เห็นควรให้คงจ ากัดเวลาไว้ตามเดิม 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปศึกษาและพิจารณา
ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน บทบาท และภารกิจของสภาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐทั้งระบบ เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ      
เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และการให้บริการทางการเงินในฐานะสถาบันการเงินท่ัวไป โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของสถาบันการเงินของรัฐนั้น ๆ และให้รายงานผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว น้ัน ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าสุราและยาสูบ   
ในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการให้ท่ัวถึงด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางคืนเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์     
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (เช่น มาตรฐาน GAP) สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร   
และผู้จ าหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาก าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจพิจารณา  
น ากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการด าเนินการด้วย 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๓ 

                    ๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดให้มี
หลักสูตรการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงานไทย เช่น 
หลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หลักสูตรเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจตั้งต้น 
(Startup) และภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนชาวนาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้     
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกร เช่น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และให้พิจารณาด าเนินโครงการ/
งานที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปีต่อ ๆ ไป เป็นล าดับแรก เพื่อให้งาน
บรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีแห่งการปฏิรูปเน้นการท างาน      
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) นอกเหนือจากงานตามภารกิจปกติ (Function) จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน   
ที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของงานตามภารกิจ (Function) และงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล 
(Agenda) ที่ต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การบริหารจัดการน้ า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่ามีการด าเนินการเรื่องใด อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้จัดท าแผนงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน      
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายใน ๑ เดือน 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซ่ึงอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นการด าเนินงานภายใต้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซ่ึงจัดต้ังตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามล าดับ ทั้งนี้ เพ่ือลดภาระ       
ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่อาจซ้ าซ้อนกัน ส าหรับส านักงานบริหารนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี (PMDU) นั้น ให้คงปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนเร่ืองส าคัญเชิงนโยบายต่อไป 
 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.)  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   

            เร่ือง     สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ :      
การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิง
วัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิรูประบบบริหารราชการ : ระบบการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์  และการมีส่วนร่วม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจผู้สูงวัย 

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เกษตรยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิรูประบบบริหารราชการ : ระบบ      
การตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม โดยมีผลการด าเนินการตามประเด็นปฏิรูปที่ส าคัญ ๕ ประเด็น 
ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงชีวภาพ (๒) การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (๓) การปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงวัย 
(๔) ระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร และ (๕) การปฏิรูประบบบริหารราชการ : ระบบการตรวจราชการ
แบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมในประเด็นการปฏิรูประบบราชการ ระบบ
บริหารราชการ และข้าราชการ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องทั้งหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ โดยเฉพาะการจั ด     
ส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการบูรณาการ/การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ 

 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๙๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
   เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓๓  (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-   

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๓๓ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
ส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผา่น
กลไกระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมพัฒนา และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ร้องทุกข ์
                ๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้าการด าเนินการตามประเด็นปฏิรูป 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๓.๑ ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรม   
เดชานุภาพ การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                    ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
                    ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การส่งเสริม
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
                    ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทไทยในประชาคม
อาเซียน การส่งเสริมการค้า การลงทุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
                    ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม 

 

การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   
           เร่ือง   แนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี          

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบแนวทางการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ มีประเด็น
การประชาสัมพันธ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผลงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (๑) เดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การส่งเสริมภาพลักษณ์
ประเทศไทย การด าเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
อาทิ การผลักดันการค้าชายแดนและการลงทุนจากต่างประเทศ และ (๒) เดือนต่อไป (กันยายน ๒๕๖๐) ได้แก่ การรายงานสถานการณ์
การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนและการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ และ       
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นสากล 
                    ๑.๒ ผลงานตามประเด็นการปฏิรูป (๑) เดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายของรัฐบาล บทบาทการศึกษาเอกชนกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ และการเร่งจัดหาโควตาความต้องการ
จ้างคนพิการเพิ่ม และ (๒) เดือนต่อไป (กันยายน ๒๕๖๐) ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามขบวนการตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุก
พื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐ การวางระบบการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๕ 

                    ๑.๓ ผลงานการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (๑) เดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม ๒๕๖๐) ได้แก่ การแก้ปัญหาการท า    
ประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย มาตรการแก้ปัญหาและส่งเสริมผู้ประกอบการยางพารา และมาตรการ
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากอุทกภัยและน้ าไหลหลาก และ (๒) เดือนต่อไป (กันยายน ๒๕๖๐) ได้แก่ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและแชร์ลูกโซ่ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการรายงาน    
ความคืบหน้าของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
                ๒. ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพิจารณาปรับปรุงการจัดข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
รัฐบาลให้ถูกต้อง ตรงตามกลุ่มผลงานที่ก าหนดไว้ ท้ังนี้ ในส่วนผลงานส าคัญซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มผลงานที่ก าหนด ให้ปรับเพิ่ม    
กลุ่มงานใหม่ได้ตามความเหมาะสม เช่น การจัดงานพระราชพิธีส าคัญ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐   

           เร่ือง   ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบสรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์      
ระดับกระทรวงและจังหวัด ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน        
(๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ด้าน      
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ นอกจากนี้ ได้ด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โดยการสร้างเครือข่ายระหว่าง
โฆษกกระทรวง รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
                ๒. ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้เห็นภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งระบบ รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และก าหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์
และเร่งรัดด าเนินงานโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ตลอดจนเร่งรัดการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ให้เพิ่มขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้หน่วยงานระดับกระทรวงน านโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
เช่ือมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
รวมทั้งส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติทราบด้วย ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรม เช่น ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม เป็นต้น 
 

การบริหารราขการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านความมั่นคง 
                    ๑.๑ ให้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มงวดในการตรวจตราผู้สัญจรผ่านแดน โดย
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เคร่งครัด เช่น การก าหนดให้รถยนต์ที่ผ่านจุดตรวจต้องเปิดกระจกทั้งฝั่งคนขับและ
ผู้โดยสาร รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีการลักลอบผ่านแดน โดยเฉพาะพื้นท่ีเอกชนที่ติดชายแดน
ที่อาจยังไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงรองรับ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจ าเป็นในการใช้อ านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบผ่านแดนดังกล่าวด้วย 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๙๖ 

                    ๑.๒ ให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ 
พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดผ่านแดนหรือตามแนวชายแดน
ดา้นต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั่วถึง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบกล้อง CCTV ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายเวลาการเปิด     
จุดผ่านแดน โดยในเบื้องต้นอาจเปิดจุดผ่านแดน ๒๔ ช่ัวโมง ให้เฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยให้ก าหนดประเภท
รถยนต์และวัตถุประสงค์ของการขนผ่านให้รัดกุมและชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ส าหรับการเดินทางของผู้สัญจรผ่านแดนเพื่อวัตถุประสงค์   
อื่น ๆ เห็นควรให้คงจ ากัดเวลาไว้ตามเดิม 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) รับไปศึกษาและพิจารณา
ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน บทบาท และภารกิจของสภาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐทั้งระบบ เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ      
เป็นองค์กรของรัฐที่สามารถด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล และการให้บริการทางการเงินในฐานะสถาบันการเงินท่ัวไป โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวม
ของสถาบันการเงินของรัฐนั้น ๆ และให้รายงานผลการศึกษาต่อนายกรัฐมนตรีภายใน ๑ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินค้าสุราและยาสูบ) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ แล้ว น้ัน ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลผู้ประกอบการเพื่อมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการกักตุนและขึ้นราคาสินค้าสุราและยาสูบ    
ในลักษณะที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแล
ผู้ประกอบการให้ท่ัวถึงด้วย 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางคืนเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์     
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (เช่น มาตรฐาน GAP) สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร   
และผู้จ าหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณาก าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจพิจารณา  
น ากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการด าเนินการด้วย 
                    ๒.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดให้มี
หลักสูตรการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และความต้องการของตลาดแรงงานไทย เช่น 
หลักสูตรเพื่อพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หลักสูตรเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจตั้งต้น 
(Startup) และภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
                    ๒.๕ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนชาวนาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้     
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกร เช่น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพาะปลูกข้าว 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และให้พิจารณาด าเนินโครงการ/
งานที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในปีต่อ ๆ ไป เป็นล าดับแรก เพื่อให้งาน
บรรลุผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นปีแห่งการปฏิรูปเน้นการท างาน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) นอกเหนือจากงานตามภารกิจปกติ (Function) จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงาน    
ที่รับผิดชอบในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลทั้งในส่วนของงานตามภารกิจ (Function) และงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญของ
รัฐบาล (Agenda) ที่ต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การบริหารจัดการน้ า การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่ามีการด าเนินการเรื่องใด อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
และให้จัดท าแผนงานส าคัญที่จะด าเนินการต่อไปเป็นรายไตรมาสเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับการบริหารราชการแผ่นดิน        
ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายใน ๑ เดือน 
                    ๓.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เป็นการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการ



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

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๗ 

ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามล าดับ ทั้งนี้ เพื่อลดภาระด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งขั้นตอนการท างานและปริมาณงานท่ีอาจซ้ าซ้อนกัน ส าหรับส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) นั้น ให้คง
ปฏิบัติหน้าท่ีขับเคลื่อนเรื่องส าคัญเชิงนโยบายต่อไป 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    
   เร่ือง  ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง (๑) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นมหานครทันสมัยระดับโลก
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (๒) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเช่ือมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค (๓) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม         
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (๕) เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ (๖) พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐    

   เร่ือง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ (๑) สรุปผลการพบปะหารือ
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคกลาง เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (๒) ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลางของรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคกลางไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้เร่งรัดด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

                  ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

การส ารวจความเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาล 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล ส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 



  สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติตณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๙๘ 

                    ๑.๑ การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ร้อยละ ๘๘.๘ ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล 
                    ๑.๒ การด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ ๙๐ ทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา 
                    ๑.๓ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล มากกว่าร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก-มากที่สุด 
                    ๑.๔ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล ความพึงพอใจฯ ประชาชนให้คะแนนความ     
พึงพอใจฯ อยู่ท่ี ๗.๐๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ 
                    ๑.๕ เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลด าเนินการอย่างเร่งด่วน ๕ อันดับแรก ได้แก่ การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค 
ไม่ให้มีราคาแพง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการปรับ
ขึ้นค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ 
                    ๑.๖ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ๕ อันดับแรก ได้แก่ การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดีกว่านี้ การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง        
การประชาสัมพันธ์โครงการ/นโยบายต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ และการแก้ปัญหาหนี้สิน 
                    ๑.๗ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงาน/นโยบายของรัฐบาล      
เพิ่มมากขึ้น (๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (๓) ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง รวดเร็ว และต่อเนื่อง และ (๔) หน่วยงานภาครัฐควรมีการท างานเชิงรุก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                ๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) พิจารณาปรับวิธีการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล โดยในประเด็นค าถาม-ค าตอบควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ 
ของรัฐบาล เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งจะท าให้สามารถตอบแบบ
ส ารวจได้สะดวกและตรงประเด็นยิ่งข้ึน 

 



 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 
๑๑ 

การปรับปรุงกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                                 (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
  

 
 
 
 

 
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๙ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   

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

                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น เพิ่มบทบัญญัติให้อ านาจศาล
ปกครองด าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้ แก้ไขเพิ่มเติมเหตุที่จะน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากต าแหน่งให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ และการประชุม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรา ๑๙๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติมให้ผูต้รวจการแผ่นดินสามารถเสนอเรื่องตอ่ศาลปกครองเพื่อให้สอดคลอ้งกับมาตรา ๒๓๑ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
และแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นค าฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใด ตามที่
ศาลปกครองเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการ 
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา ๔๓ โดยใช้ค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” น่าจะไม่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีบัญญัติไว้เฉพาะ “หน่วยงานทางปกครอง” 
เท่านั้น ดังนั้น ตามมาตรา ๔๓ ควรใช้ค าว่า “หน่วยงานทางปกครอง” เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความ ไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

                  ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง      
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ศาลปกครองเสนอ 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 



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

 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๑๐๐ 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่        

การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. ให้ปรับช่ือร่างยุทธศาสตร์นี้ให้เหมาะสม จากเดิม “ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” เป็น “ร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔” 
                ๒. เห็นชอบตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ดังนี้ 
                    ๒.๑ ร่างยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการในเชิงบูรณาการ
และเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ของประเทศในภาพรวม ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ได้แก่      
(๑) เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน   
แก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (๒) สร้างระบบการป้องกัน
องค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงิน      
แก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (๓) ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน (๔) ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้
กฎหมาย และการด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามความเสี่ยง (๕) ยกระดับการด าเนินคดีอาญาฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคม (๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบาย    
และมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ (๘) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน     
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
                    ๒.๒ ให้ส านักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
                ๓. ให้ส านักงาน ปปง. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ         
ที่ เห็นควรแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และควรให้ความส าคัญกับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมายนโยบายและมาตรการ บุคลากร ฐานข้อมูล) ควบคู่กับ       
การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไกขยายความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

 

 การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐   
เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการ
อื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                                 (วันที ่๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
  

 
 
 
 

 
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๑ 

             ๑. กฎหมายทีต่้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงาน
ผลแล้วจ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมายจ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าทั้ง ๑๔ ฉบับ และกฎหมายมีผล   
ใช้บังคับแล้ว จ านวน ๒ ฉบับ  
                ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมดจ านวน ๖ เรื่อง ได้รับ          
การรายงานผลแล้วจ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมายจ านวน ๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าทั้ง ๖ ฉบับ 
                ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลา แต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนญู 
มีทั้งหมดจ านวน ๓๗ ฉบับ ได้รับการรายงานผลแล้วจ านวน ๓๖ เรื่อง เป็นกฎหมายจ านวน ๘๒ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้
บังคับแล้วจ านวน ๒๘ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าจ านวน ๕๔ ฉบับ 
                ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผล
แล้วจ านวน ๒๙ เรื่อง 
                ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมาย และการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ มีทั้งหมดจ านวน         
๓๘ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้วจ านวน ๒๙ เรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๖๘ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
 

  
 

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
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รวมทั้งสิ้น  ๒๖๘  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๓ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๖๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๙๘ เรื่อง วาระส าคัญของ
รัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๑ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๔๕ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๑ เรื่อง วาระประธานแจ้ง 
๓ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๐ เรื่อง  

 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

––  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๑ เร่ือง 
(๐.๓๗%)

วาระเพ่ือทราบ ๑๔๕ เร่ือง (๕๔.๑๑ %)
วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๑ เร่ือง 

(๐.๓๗%)

วาระอื่น ๆ ๒๐ เร่ือง 
(๗.๔๖ %)

วาระประธานแจ้ง ๓ เร่ือง 
(๑.๑๒%)

วาระเพ่ือพิจารณา ๙๘ เร่ือง (๓๖.๕๗ %)

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๘  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๓ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๙๘   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๙๐  เรื่อง  วาระจร    ๘  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๔๕    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๐๙  เรื่อง  วาระจร  ๓๖  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๙๐
๑๐๙

๘

๓๖

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๔๓  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๕ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๖๘ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
กห.
นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๘  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖ 

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 ๑๖๗ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๐๑ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๒๓๕ เรื่อง
๘๗.๖๙ %

เรื่องกฎหมาย
๓๓ เรื่อง

๑๒.๓๑ %

นโยบายรัฐบาล, 
167, 62.31%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๘  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๑ เรื่อง 
๓๗.๖๙ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๖๗ เรื่อง 
๖๒.๓๑ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๘  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖

๓๘

๑๒
๕

๑๐

๓๙

๗ ๓
๗

๓๗

๓

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  ๑๖๗  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๘ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๒๗

๔๘
๔๐

๑๖

๒๘

๘

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๖๗  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๒๒ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 
 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๙ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

ภาคกลาง
จ านวน ๑๑ เร่ือง

๕๐ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๒ เร่ือง

๙.๐๙ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๑ เร่ือง

๔.๕๕ % 

กทม. และปริมณฑล
จ านวน ๒ เร่ือง

๙.๐๙ %
ภาคใต้

จ านวน ๖ เร่ือง
๒๗.๒๗ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗
๙

๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

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

รวมทั้งสิ้น  ๒๒  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๐ 

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

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๑๘๒๐/๖๐ [๒๖/๐๙/๒๕๖๐] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ๓๐๙๐๘/๖๐ [๑๙/๐๙/๒๕๖๐] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 

พ.ศ. .... 
๓๐๕๓๘/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๐๒๑๑/๖๐ [๑๒/๐๙/๒๕๖๐] 

 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๒๑ 
รวม ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
(วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานเุบกษาแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีจ านวน ๓๒ ฉบับ จ าแนกตามหนว่ยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้  
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

รัฐ 
ธรรมนูญ 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
ก าหนด 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

กฎ 
 

ระเบียบ ประกาศ 
พรบ. 
สส. 

ส านักนายกรัฐมนตร ี     ๑     
กระทรวงการคลัง  ๓  ๑ ๑     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์    ๒ ๓     
กระทรวงคมนาคม    ๑    ๑  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๒ ๑   ๑  
กระทรวงแรงงาน  ๑        
กระทรวงพาณิชย ์     ๑     
กระทรวงมหาดไทย     ๑     
กระทรวงยุติธรรม    ๑ ๑     
กระทรวงศึกษาธิการ    ๑      
กระทรวงสาธารณสุข     ๑     
กระทรวงอุตสาหกรรม    ๑      
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ    ๑ ๑     
ส านักงานศาลปกครอง  ๑        
ส านักงานศาลยุติธรรม  ๑        
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา         ๑ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ        ๑  
ส านักงานอัยการสูงสุด  ๑        

รวม  ๗  ๑๐ ๑๑   ๓ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๒ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กห. กระทรวงกลาโหม ปปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กค. กระทรวงการคลัง พ.ศ. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ศป. ส านักงานศาลปกครอง 
กก. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สม. ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คค.   กระทรวงคมนาคม สช. ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม บจธ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ิน (องค์การมหาชน) 
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รจภ. ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์
พน.   กระทรวงพลังงาน สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 
 

 






