


     คํานํา 
 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหน่ึงของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองต่างๆ ที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทํางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทํางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทํางานส่วนหน่ึงของรัฐบาลเท่าน้ัน ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคํานึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืนๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทํางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑  
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และจัดทําเป็น CD 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สําหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับน้ีจะปรากฏเฉพาะเร่ืองที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่าน้ัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น โครงการจัดหารถยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน 
งานจราจร งานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และงานอํานวยการในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
จํานวน ๑,๕๓๒ คัน แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน โครงการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารน้ีแก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย  

 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



 
 - ๑ -
  
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี 
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ  ๖๓๐๘/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๒

     ๒.๑  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน 

โครงการจัดหารถยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม   
ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยในพ้ืนที่ และงานอํานวยการในพ้ืนที่ทั่วประเทศ จํานวน ๑,๕๓๒ คัน    

๕๕๙๔/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๒

ร่างบันทึกความเข้ าใจระหว่างรั ฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล    
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

๖๕๙๘/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๒

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจงัหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพ่ิมเติม (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์ใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย)

๕๗๗๖/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๓

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
ขอความเห็นชอบให้ รั ฐบาลไทยเป็นเจ้ าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่ วมกับ     
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  

๕๐๓๘/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๓

ร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๕๒๐๖/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๓

การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ฟิลิปปินส์  

๕๐๘๕/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๔

การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีควํ่าบาตร
เกาหลีเหนือ  

๕๗๘๑/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๔

การขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา

๕๙๓๓/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๕

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ภูฏานว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๕๙๔๔/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๕

รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
และขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 

๕๙๒๘/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๖

สารบญั



 
 - ๒ -

กรณีการเพ่ิมทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)
รายงานผลการดําเนินงานโครงการร่วมงาน International  Horticultural  Exposition : 
EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี  

๖๕๓๙/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๖

ผลการประชุม World Economic Forum 2017 และการประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO ๖๓๙๐/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๗
การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั ่นคงแห่งสหประชาชาติกรณี
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์  

๖๕๗๕/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๗

สรุปผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

๗๐๗๓/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๗

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนผู้แทนประเทศไทยในสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 
(ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB)

๗๖๕๒/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๘

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒ ๗๓๔๘/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๘
การจัดทําเอกสารโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์    
แห่งประเทศฮังการี สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘

๗๕๘๖/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๙

การประชุมผู้นําในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ณ กรุงจาการ์ตา 
อินโดนีเซีย  

๗๖๐๑/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๙

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๘๑/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๑๐ 
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ   ๗๐๗๘/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๑๐

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๙/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๑๐ 
ผลการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๔๘๕๓/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๑๑
ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๒๖๑/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๑๑
รายงานสถานการณ์และประมาณการด้านแรงงาน ปี ๒๕๖๐ ๗๐๖๙/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๑๒

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน

 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๖๙/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๑๒ 
มาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม  

๕๓๑๐/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๑๒



 
 - ๓ -

รายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง พ้ืนที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) 
สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและสนามหลวง  

๕๕๙๗/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๑๓

โครงการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน  ๖๕๖๘/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๑๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ  

๗๕๗๖/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๑๔

รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๕๙ และโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐  

๗๖๖๓/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๑๕

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๗๔๖๕/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๑๕

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

 

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน

 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 

ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

 

     ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ

 

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
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ประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์
งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายด้านน้ี 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ

ของประชาชน 
 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

๗๕๔๖/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๑๘

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 
 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  
ผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง   
ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม

๕๕๗๗/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๑๘

สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  
และข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

๕๗๔๒/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๑๙

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

      ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มที่
จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ    
ในการแปรรูปซึ่งช่วยเพ่ิมมูลค่าการผลิตภายในประเทศ

๖๕๔๓/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๒๐

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๙ ทั้งปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ ๗๒๙๒/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๒๐
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ๗๑๒๑/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๒๑
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อุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐  
    ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว(ร) ๖๕/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๒๑
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว ๖๖/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๒๒

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ความคืบหน้าผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ
ราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๐

๕๒๓๙/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๒๒

ขอความเห็นชอบการดําเนินงานโครงการพักชําระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบ้ีย    
ให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐   

๕๒๒๕/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๒๓

ความคืบหน้าผลการดําเนินการบริหารจัดการการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์  

๕๘๐๐/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๒๓

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๐๐/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๒๔ 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙  ๗๕๕๔/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๒๕

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ขยายระยะเวลามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การตรวจลงตรา (VISA) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA on Arrival : VOA) 
เป็นการช่ัวคราว สําหรับ ๒๑ ประเทศ เพ่ิมเติม ๖ เดือน ๒๕๖๐

๕๐๑๙/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๒๕

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือชําระค่าจัดซื้ออากาศยาน
ช่วยเหลือทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว)    

๕๗๖๗/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๒๖

ขออนุมัติการสนับสนุนการดําเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ

๕๘๐๓/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๒๖

ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเท่ียว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว 
เป็นการช่ัวคราว พ.ศ. ....   

๖๖๙๔/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๒๗

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๒๘๗/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๒๗

     ๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า   
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ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑  ๕๙๑๔/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๒๘
การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบ่ี  ๖๘๖๕/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๒๙
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๐๐/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๒๙ 
แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
(ฉบับปรับปรุง) และแผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๒ 
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของการไฟฟ้านครหลวง  

๗๕๖๗/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๓๐

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี  
 ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ  
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม  
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน  ๕๒๓๖/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๓๑
การจัดจ้างติดต้ังระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

๕๙๐๗/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๓๑

รายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยการขนส่งที่ย่ังยืน (Global Sustainable 
Transport Conference)  

๖๒๙๓/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๓๑

รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๖๒๙๕/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๓๒

ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. ....  ๖๗๐๙/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๓๒

     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
      ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ  ๗๖๕๐/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๓๓
การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ๗๗๐๔/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๓๓

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร   
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  
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     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ 
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 

ความคืบหน้าโครงการดําเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉม
ประเทศสู่ “Thailand 4.0”  

๔๘๗๕/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๓๔

รายงานผลการจัดงานนิทรรศการ งานสัมมนา และประชาสัมพันธ์ Opportunity 
Thailand และกิจกรรมคู่ขนานการประชุม HIA  

๖๕๔๙/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๓๕

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  
การนําเสนอวีดิทัศน์เก่ียวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี ว ๘๙/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๓๕
ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๗๕๑๓/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๓๕

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน   
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทํางาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) 

๗๔๘๕/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๓๖

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม  

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
๖ ประเทศ ครั้งที่ ๒๑ (21st GMS Ministerial Conference)

๗๑๒๕/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๓๖

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

 

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

 

การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ  ว ๗๘/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๓๗

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
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 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๐๐/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๓๘ 

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

 

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ   
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

 

     ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

 

    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 

 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในคราวประชุม    
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  

๕๒๔๕/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๔๐ 

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

 

ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือดําเนินโครงการตามแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า เพ่ิมเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ๖ ตําบล อําเภอ    
ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  

๕๑๙๙/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๔๐ 

ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ๕๒๑๘/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๔๑ 
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บาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย    

ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบ   
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัด
นครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 
และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ....  

๕๐๗๗/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๔๑ 

การทบทวนแผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี  ๕๙๕๐/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๔๒ 
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  ๕๕๖๘/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๔๒ 
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141b   
(สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... และร่างประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเคร่ืองปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี-๒๒ 
(สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. ....  

๕๙๕๕/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๔๒ 

การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๐  ๗๓๔๕/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๔๓ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๘๑/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๔๔ 
การกําหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ  ว ๗๗/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๔๔ 
โครงการจัดทําบานประตูที่ทํามาจากไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพ่ือช่วยเหลือ    
ผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

๕๒๓๑/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๔๔ 

แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง  

ว ๖๘/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๔๕ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

๖๖๐๖/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๔๕ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)  

๗๑๐๘/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๔๕

คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กํากับการจัดซื้อจัดจ้าง และคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมในคณะกรรมการกํากับการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟและโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย)  

๗๓๐๘/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๔๖

การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 

๗๖๐๗/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๔๖
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     ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๙๑/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๔๗ 
ขอปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการอ่ืนของ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา  

๖๓๑๕/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๔๗ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบ
การพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ  

๖๓๐๙/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๔๗ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ  ๗๐๗๘/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๔๗
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนด
ตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง  

๗๐๗๒/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๔๘

ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจํานวนของอาวุธปืนพกส้ันก่ึงอัตโนมัติที่ได้    
ทําการจัดซื้อไว้เพ่ือใช้ในราชการของสํานักงาน ปปง. เพ่ือให้ได้มีสิทธิได้รับยกเว้น
อากรแก่ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการตามภาค ๔ ประเภท ๑๓ แห่งพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐  

๗๓๓๗/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๔๘

ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๗๖๒๐/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๔๘

     ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕๕๕๕/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๔๘ 

      ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ  ๖๓๐๘/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๔๙ 

     ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๘๑/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๔๙ 
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ  ๗๖๕๐/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๕๐ 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตในการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  

๔๘๕๕/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๕๐ 



 
 - ๑๑ -

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๙๑/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๕๐ 
ร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน จํานวน ๕  ฉบับ  

๗๔๙๔/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๕๑ 

การดําเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจและรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)  

ว ๑๐๕/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๕๑ 

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน   
และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ 

การดําเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด   
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๖ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)  

๖๐๖๗/๖๐ [๑๔/๐๒/๒๕๖๐] ๕๒ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ๖๕๑๖/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๕๔ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๐๐/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๕๔ 

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ   
และกฎหมายอ่ืน  ๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อกา
รบริหารราชการแผ่นดิน  

 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (การวางทรัพย์)  

๕๑๕๘/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐] ๕๕ 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ    
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๖๗๓๘/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐] ๕๕ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

 

      ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์  



 
 - ๑๒ -

มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๐๐/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐] ๕๖ 

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

 

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน   
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มี อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น  



 
  - ๑๓ -
 
 
 
 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๕๗ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๕๘ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๕๙ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๖๐ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๖๑ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง 
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 ๖๑ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา  
   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๖๒ 
   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๖๓ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๖๔ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๖๔ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

๖๕ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๖๖ 
ตารางอักษรย่อ ๖๗ 
  

  

สารบญั



 
นโยบายที่ 

๑ 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                            (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายที่ 

๒ 
 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ  
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
              ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการให้อํานาจกําหนดพื้นที่ควบคุม     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
              ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งต้ังนายกเมืองพัทยา สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง โครงการจัดหารถยนต์ (ทดแทน) เพ่ือใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน 

งานจราจร งานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี และงานอํานวยการในพ้ืนที่ท่ัวประเทศ จํานวน 
๑,๕๓๒ คัน    
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหารถยนต์ (ทดแทน) 

เพ่ือใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานรักษาความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ี และงานอํานวยการในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ จํานวน ๑,๕๓๒ คัน โดยได้ผู้เสนอราคาต่ําสุดเป็นเงินรวม ๑,๓๑๐,๗๓๔,๒๗๔ บาท 
ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 

                ๑. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ครอบคลุมการดําเนินงานสําคัญ ได้แก่ ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านการคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้านความร่วมมือในการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านการส่งและรับกลับผู้ท่ีได้รับความเสียหายจาก
การค้ามนุษย์ มาตรการเพ่ือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคมและครอบครัว ด้านการรักษาความลับของเอกสาร/ข้อมูล 
ระหว่างคู่ภาคี ตลอดจนการกําหนดให้มีผู้ประสานงานแห่งชาติและคณะทํางานร่วม 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ดําเนินการได้ 
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังตามมติคณะรัฐมนตรี (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา

ยุทโธปกรณ์ใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

            ๑. อนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๓๒๕,๖๘๖,๐๐๐ บาท ให้กองทัพบกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์ใช้ในภารกิจ
บรรเทาสาธารณภัย (สายช่างและสายขนส่ง) จํานวน ๕ รายการ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ประกอบด้วย 
                    ๑.๑ เรือกําจัดวัชพืช ขนาดเล็ก จาํนวน ๖ ชุด วงเงิน ๓๘,๙๑๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ รถกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ จํานวน ๓ คัน วงเงิน ๖๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๓ รถบรรทุกชุดเครื่องสูบส่งน้ําท่วมขัง/ระยะไกล อัตราสูบไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ลิตร/นาที จํานวน ๒ คัน 
วงเงิน ๓๕,๘๙๖,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๔ รถดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล จํานวน ๔ คัน วงเงิน ๑๐๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๕ รถดับเพลิงและเคมีขนาดใหญ่ จํานวน ๒ คัน วงเงิน ๘๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดด้วย 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

                 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) การฝึกอบรม Regional 
Training Course on Free Open Source Software for Geographic Information System (GIS) and Data Management 
Applied to Fruit Flies in Southeast Asia และ (๒) การฝึกอบรม Regional Training Course on Radio Receptor Assays 
Related Screening and Contaminants เพ่ือแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจํากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียทราบ และ
แจ้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดหลักการความร่วมมือของภาคีเกี่ยวกับการดําเนินการด้านกฎหมาย หลักการ 
และขั้นตอนการจัดส่งและรับคนงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ กําหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง การอบรมคนงาน
ก่อนการเดินทาง การคุ้มครองและปกป้องสิทธิประโยชน์บนพ้ืนฐานหลักการของความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ การส่งกลับ
คนงาน การบริหารจัดการรายชื่อคนงานเพื่อการทบทวนและอ้างอิง รวมถึงการดําเนินการเพ่ือสกัดกั้นและต่อต้านการค้ามนุษย์
ด้านการจ้างแรงงาน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามในข้อตกลงฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

                    ๑.๔ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างข้อตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
เพ่ือกําหนดแนวทางการประสานงานกับประเทศต้นทางท่ีประเทศไทยได้มีข้อตกลง/ความร่วมมือด้านแรงงานไว้ เช่น ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น เพ่ือควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวของประเทศตน  
ท่ีจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยให้เป็นระบบ ต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างการทํางาน และเม่ือครบกําหนดเดินทางกลับประเทศต้นทาง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศในระยะยาว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก    
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) โดยทําเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของท้ังสองประเทศตามข้อเสนอ
ของฝ่ายฟิลิปปินส์ และให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ีลงนาม โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับบันทึกความตกลงฉบับเดิมท่ีได้หมดอายุลงเมื่อ
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงรัฐบาลของท้ังสองประเทศได้ตกลงท่ีจะซ้ือขายข้าวระหว่างกันไม่เกินปีละ ๑ ล้านตัน ในช่วงระยะเวลา 
๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑)   
                    ๑.๒ มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ 
                    ๑.๓ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน 
(Exchange of Notes) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ด้วย 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแหง่สหประชาชาติกรณีควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการดําเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ท่ี ๒๓๒๑ (ค.ศ. ๒๐๑๖) เกี่ยวกับมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ 
                    ๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติตาม
แนวทางจากผลการประชุมส่วนราชการเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตาม
รายการล่าสุด พร้อมท้ังแจ้งการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงาน      
ต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป และหากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้แจ้ง
กระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศหารือร่วมกับสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือกําหนด
แนวทางปฏิบัติตามข้อมติฯ ดังกล่าวให้มีความชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยให้คํานึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อจํากัด 
และข้อพึงระวังในการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ ท่าทีของประเทศในกลุ่มอาเซียน และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศในภาพรวมด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  การขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (โดยกระทําผ่านการแลกเปลี่ยน
หนังสือทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา) 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทย และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนาม
ในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกํากับและติดตามการดําเนินการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ
เสียงอเมริกาอย่างระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดประเด็นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ความม่ันคง และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยให้รับความเห็นของสํานักข่าวกรองแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเห็นว่า ไทยอาจใช้ความสัมพันธ์
ท่ีดีกับสถานีวิทยุเสียงอเมริกาเป็นช่องทางในการเสนอข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไทยต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่านคณะกรรมการ
บริหารกิจการแพร่เสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting Board of Governors : BBG) ท่ีเป็นต้นสังกัดของสถานีวิทยุดังกล่าว รวมท้ัง
รัฐบาลควรตรวจสอบ คัดเลือก และคัดกรองข้อมูลท่ีฝ่ายสหรัฐฯ ออกอากาศเกี่ยวกับไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย เพ่ือป้องกันการนําเสนอข้อมูลท่ีส่งผลกระทบต่อความม่ันคง หรือทําให้ประเทศเพ่ือนบ้าน
หวาดระแวงไทย โดยควรดําเนินการอย่างระมัดระวังเพ่ือมิให้กลายเป็นการจํากัดเสรีภาพในการรายงานข่าวสารของสื่อมวลชนหรือ
ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านการกระจายเสียงระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ      
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดหลักการพ้ืนฐานและ
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน พร้อมท้ัง    
ให้การสนับสนุนการมีกระบวนการจัดส่งและรับคนงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพระหว่างสองประเทศ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

                    ๑.๔ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทยและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลังตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติท่ีเห็นควร
พิจารณากําหนดมาตรการตรวจสอบและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และปัญหาด้านความม่ันคง 
รวมท้ังกําหนดกลไกและช่องทางการประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง กรณีการเพ่ิมทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง การให้หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช (ประเทศไทย)] ซ่ึงปัจจุบันกระทรวงการคลัง    
ได้ดําเนินการจนได้ข้อยุติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วว่า ไม่มีรัฐวิสาหกิจใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. รับทราบกรณีการเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น      
ของรัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง) ตามข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (Basic Agreement) จํานวน 
๘๐,๓๙๗,๔๔๘.๙๘ บาท โดยงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาความจําเป็นและเหมาะสมของแผนการลงทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน) 
ก่อนการเพ่ิมทุน ตามแผนการลงทุนของบริษัทดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานโครงการร่วมงาน International Horticultural Exposition : EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการร่วมงาน International Horticultural Exposition : EXPO 2016  
ณ เมือง Antalya สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลการดําเนินงาน ได้แก่ (๑) ด้านนิทรรศการสินค้าเกษตร ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานสอบถามข้อมูลและ
ขอซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรท่ีนํามาจัดแสดงนิทรรศการอย่างมาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับจากกล้วยไม้และดอกไม้อบแห้ง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และของเล่นจาก 
ไม้ยางพารา โดยพบว่าผลไม้เป็นสินค้าท่ีมีโอกาสขยายตลาดในสาธารณรัฐตุรกี และ (๒) ด้านการท่องเที่ยว ผู้เข้าชมงานได้สอบถาม
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวกับเจ้าหน้าท่ีของไทย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว 
มีความประทับใจและต้องการกลับไปเท่ียวประเทศไทยอีก 
                ๒. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ได้แก่ การส่งสินค้าสดไปจัดนิทรรศการไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร ข้ันตอน
ในการออกของมีระยะเวลาการตรวจสอบนาน ทําให้สินค้าสดได้รับความเสียหาย คุณภาพลดลงเมื่อนําไปจัดนิทรรศการ ปัญหาไม่สงบ
และสถานการณ์ทางการเมืองของสาธารณรัฐตุรกีก่อให้เกิดความกังวลใจด้านความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์การจัดงานน้อย
และไม่ท่ัวถึง แต่ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการประเทศไทยมากขึ้น 
                ๓. การมอบศาลาไทยให้กับรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี จําเป็นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการขาย 
การแลกเปลี่ยน การให้ การจําหน่ายจ่ายโอน หรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ ซึ่ง     
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือขอหารือการมอบศาลาไทย
ให้กับรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีแล้ว 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ผลการประชุม World Economic Forum 2017 และการประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม World Economic Forum 2017 และการประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO 
ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้   
เข้าร่วมการประชุมแทนนายกรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การประชุม World Economic Forum (WEF) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมประชุมเรื่อง The Future 
of Production และได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมกับนําเสนอแนวทางยกระดับ
อุตสาหกรรมด้วย New S-curve Eastern Economic Corridor และการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกลไกประชารัฐ และได้ร่วมประชุมเรื่อง 
อนาคตเกษตรโลก โดยได้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปร่วมหารือกับ
ผู้นําโลก นอกจากน้ี ได้รับทราบการปรับปรุงวิธีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันใหม่ของ WEF รวมท้ังได้หารือเกี่ยวกับ
ทิศทางของอาเซียนหลังครบรอบ ๕๐ ปี 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พบกับนักลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จีน (รองผู้ว่ามณฑลเทียนจิน) 
เนเธอร์แลนด์ (บริษัท Vopak) ฝรั่งเศส (เครือโรงแรม Intercontinental) รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ ระหว่างการประชุม WEF ซ่ึง     
ทุกประเทศแสดงความมั่นใจในไทยและจะลงทุนในไทยต่อไป รวมท้ังขยายการลงทุนในอนาคต 
                ๓. การประชุมรัฐมนตรีการค้าองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (WTO Informal Ministerial Meeting)      
ท่ีประชุมพิจารณาประเด็นสําคัญท่ีต้องนําเสนอในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งท่ี ๑๑ ในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ โดยมีประเด็น       
ท่ีประเทศต่าง ๆ สนใจมากท่ีสุด คือ E-Commerce ท่ีมีการเสนอให้ทบทวนกฎเกณฑ์การค้าพหุภาคีท่ีเกี่ยวข้อง และประเด็นอ่ืน ๆ 
ท่ีมีหลายประเทศสนับสนุน เช่น การทบทวนการอุดหนุนสินค้าเกษตรโดยเฉพาะฝ้าย การปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศด้านบริการ 
(Domestic Regulations on Services) การสนับสนุน SMEs มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Measures : NTMs) และการอํานวย
ความสะดวกทางการค้า 
                ๔. กระทรวงพาณิชย์จะดําเนินการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่     
(๑) การเข้าร่วมโครงการศึกษาความพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่บนฐานนวัตกรรม และโครงการศึกษาแนวทาง 
การปรับตัวของภาคการผลิตของอาเซียน (๒) การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth 
in Thailand ร่วมกับ Grow Asia (๓) การเชิญ WEF มาจัดงานสัมมนาเพ่ืออธิบายข้อมูลและวิธีการใหม่ท่ีจะปรับใช้ในการวัดประเมิน
อันดับความสามารถทางการแข่งขัน (๔) การเผยแพร่สิทธิประโยชน์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทางการลงทุนในการพัฒนา
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้ชัดเจน โปร่งใส และ (๕) การจัดหารือเพ่ือเตรียม 
การประชุมรัฐมนตรีการค้า WTO ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  การดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบรับรองการดําเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ได้แก่ ข้อมติ UNSC ท่ี ๒๑๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๔) เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการการห้ามนําเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
จากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ท่ีได้กําหนดไว้ในข้อมติ UNSC ท่ี ๑๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๕) 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวง    
การต่างประเทศทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  สรุปผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน 
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามคําเชิญของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

ราชอาณาจักรบรูไนดารุสซาลาม ซ่ึงให้ความสนพระทัยเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการอาชีวศึกษาและการมีงานทํา 
นอกจากนี้ ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม รับฟังสรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา        
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติบรูไนดารุสซาลาม รวมท้ังตรวจเย่ียมการดําเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิค
และอาชีวศึกษาของซีมีโอ ท้ังนี้ สาระสําคัญส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ํา การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสําหรับ   
เด็กตกหล่นและเด็กด้อยโอกาส การสนับสนุนสาธารณูปโภคทางการศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนเป็นระยะเพ่ือปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนผู้แทนประเทศไทยในสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนายาง

ระหว่างประเทศ (IRRDB) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติการปรับเปลี่ยนผู้แทนประเทศไทยในสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural 
Rubber Producing Countries : ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and 
Development Board : IRRDB) จากกรมวิชาการเกษตร เป็นการยางแห่งประเทศไทย และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินการ
ชําระค่าบํารุงสมาชิกให้ ANRPC และ IRRDB เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สําหรับงบประมาณในการชําระค่าบํารุงสมาชิกของ ANRPC และ IRRDB ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรและการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาหารือร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ท้ังนี้ หากยังคงมี
ภาระค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนเพ่ิมเติม ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีตามข้ันตอน และในกรณีท่ีจะต้องใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนายางพารา ให้พิจารณาดําเนินการตามนัยของ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

                 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเห็นควรมีกลไกท่ีจะประสานและ
ผลักดันนโยบายของประเทศไปสู่องค์กรระหว่างประเทศ โดยผ่านผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยท่ีเป็นผู้แทนประเทศไทย และให้
การยางแห่งประเทศไทยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรศึกษาและ
ประเมินประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของท้ังสององค์กรท่ีมีต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางท้ังระบบ
ของไทยในช่วงท่ีผ่านมา เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพิจารณากําหนดบทบาทและแนวทางความร่วมมือในการดําเนินการท่ีเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของท้ังสององค์กร โดยเฉพาะบทบาทและความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการวิจัยและพัฒนาในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ยาง ซ่ึงจะเป็นเงื่อนไขท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ของประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ผลการประชุมคณะกรรมาธิการระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan High Level Joint Commission : HLJC) 
ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงผลการประชุมฯ มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ (๑) ความร่วมมือ
ด้านการค้า (๒) ความร่วมมือด้านเกษตรกรรม (๓) ความร่วมมือด้านการลงทุน (๔) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       
(๕) ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบรางในไทย (๖) ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในไทย และ (๗) การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย 
                ๒. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวเนื่องดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ เช่น การเปิดตลาด
สินค้าเพ่ิมเติม การปรับปรุงเงื่อนไขการตัดสิทธิ GSP ของญ่ีปุ่น การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) การเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย การจัดต้ังสํานักงาน
สถาบันเทคโนโลยีของญ่ีปุ่น (KOSEN) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของไทย การร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และโครงการรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) เป็นต้น 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  การจัดทําเอกสารโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย

และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดทําและลงนามเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สําหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ เป็นโครงการท่ีให้ทุนการศึกษา 
โดยเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากร/นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการวิจัยร่วมกัน/
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ สื่อการสอน หลักสูตรและเอกสารทางการศึกษาอ่ืน ๆ โดยฝ่ายฮังการีเสนอ
ให้ทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่ไทย จํานวน ๔๐ ทุน ในสาขาต่าง ๆ และฝ่ายไทยเสนอทุนระดับอุดมศึกษาให้แก่ฮังการี 
ในระยะเวลา ๑-๒ ภาคการศึกษา  
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว 
                ๒. สําหรับงบประมาณในการดําเนินการตามโครงการแลกเปลี่ยนฯ ให้พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง โดยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานไปดําเนินการก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผน   
การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของ     
สํานักงบประมาณ 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  การประชุมผู้นําในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรวม ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างปฏิญญาสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย : ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือมหาสมุทรอินเดียแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง [The Indian 
Ocean Rim Association (IORA) Concord : Promoting Regional Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian 
Ocean] (๒) ร่างแผนปฏิบัติการ IORA ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๑ (IORA Action Plan 2017-2021) และ (๓) ร่างปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้าน
แนวคิดรุนแรงสุดโต่งอันจะนําไปสู่การก่อการร้าย (IORA Declaration on Countering Violent Extremism Leading to Terrorism) 
ซ่ึงจะมีการลงนาม/รับรองในการประชุมผู้นําในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของการก่อต้ังสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Leaders’ Summit 
in Commemoration of the 20th Anniversary of IORA) และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรี IORA ร่วมรับรองแผนปฏิบัติการฯ และปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านแนวคิดรุนแรงฯ 
                    ๑.๓ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นําในโอกาส
ครบรอบ ๒๐ ปีฯ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมลงนามรับรองปฏิญญา IORA และรับทราบผลการรับรองแผนปฏิบัติการฯ 
และปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านแนวคิดรุนแรงฯ ของท่ีประชุมสภารัฐมนตรี IORA 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ร่างแผนปฏิบัติการฯ และร่างปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านแนวคิด
รุนแรงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ 
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 



 
นโยบายที่ 

๓ 
 

การลดความเหล่ือมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชน
ริมคลองลาดพร้าวมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ท่ัวประเทศต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระเบียบท่ีอยู่อาศัยที่รุกล้ําพ้ืนท่ีหรือลําน้ําสาธารณะ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีการจัดทําโครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในช่วงท่ีร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ยังไม่มีผล    
ใช้บังคับ รวมท้ังให้ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
มาสังเกตการณ์และให้ข้อคิดเห็นในการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการท่ีต้องการผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านพลังงาน 

                     ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เร่งรายงานความคืบหน้าในการจัดทําแผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน นั้น 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ  ดังนี้ 
                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/๒๕๖๐ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถ่ิน 
สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๙/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน      
ริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 
๒๕๖๐  

 
 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากําหนดแนวทาง        
การดําเนินการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ขั้นตํ่าให้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานท้ังในและนอกระบบ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้
เพ่ิมและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ให้สํานักงบประมาณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ     
ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด โดยจําแนกตามวิธีการให้ความช่วยเหลือ
และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ พร้อมท้ังระบุแหล่งเงินท่ีใช้ในการดําเนินการด้วย และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงาน    



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

ท่ีเกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว ส่งให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (สํานักโฆษก) และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ด้านภัยพิบัติของรัฐบาลในอนาคตต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ผลการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. จํานวนแรงงานนอกระบบ ในจํานวนนี้ผู้มีงานทําท้ังสิ้น ๓๘.๓ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ ๒๑.๓ ล้านคน 
หรือร้อยละ ๕๕.๖ และแรงงานในระบบ ๑๗.๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๔๔.๔ โดยแรงงานนอกระบบเม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า     
เพศชายมีจํานวน ๑๑.๗ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๔.๙ และเพศหญิง ๙.๖ ล้านคน หรือร้อยละ ๔๕.๑ ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด 
                ๒. จํานวนแรงงานนอกระบบจําแนกตามภาค แรงงานนอกระบบทํางานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 
๗.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๕.๕ รองลงมาเป็นภาคกลาง ๔.๘ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๒.๖ ภาคเหนือ ๔.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๑.๐ 
ภาคใต้ ๓.๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๓.๙ และกรุงเทพมหานคร ๑.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๗.๐ 
                ๓. กลุ่มอายุของแรงงานนอกระบบ กลุ่มอายุ ๒๕-๕๙ ปี มีจํานวนมากที่สุด ๑๕.๙ ล้านคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
ต้ังแต่ ๖๐ ปีข้ึนไป ๓.๖ ล้านคน และกลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปี ๑.๘ ล้านคน 
                ๔. ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ     
ตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน ๑๓.๒ ล้านคน หรือร้อยละ ๖๑.๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓.๓ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๕.๓ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒.๙ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๓.๗ และระดับอุดมศึกษา ๑.๙ ล้านคน หรือร้อยละ ๙.๑ 
                ๕. การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ อยู่ในสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ ๕๔.๘ และ
นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ ๔๕.๒ ในจํานวนนี้ทํางานในสาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน ร้อยละ ๑๗.๓ สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร ร้อยละ ๘.๕ สาขาการผลิต ร้อยละ ๖.๒ สาขาการก่อสร้าง 
ร้อยละ ๔.๙ และที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมสาขาอ่ืน ๆ 
                ๖. รายได้ของแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบท่ีมีสถานภาพการทํางานเป็นลูกจ้างได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน
เฉลี่ยต่อเดือน ๖,๕๙๑ บาท และหากพิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า แรงงานนอกระบบท่ีทํางานอยู่ในภาคการค้าและ
บริการได้รับค่าจ้างต่อเดือน ๗,๕๔๖ บาท ภาคการผลิต ๗,๒๒๘ บาท และภาคเกษตรกรรม ๕,๑๒๙ บาท 
                ๗. ปัญหาของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากการทํางาน ได้แก่ ค่าตอบแทนตํ่า งานหนัก และ     
งานขาดความต่อเนื่อง ร้อยละ ๗๑.๒ รองลงมาเป็นปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน ร้อยละ ๔๗.๕ และปัญหาจากความไม่ปลอดภัย
ในการทํางาน ร้อยละ ๓๕.๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ
เป็นการขยายอัตราค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน กรณีเข้ารับการรักษา         
ในสถานพยาบาลของรัฐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้กําหนด
เพดานการจ่ายของนายจ้างสําหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรุนแรงหรือเร้ือรังจ่ายเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แทนการไม่จํากัดจํานวนเงินจนสิ้นสุดการรักษา ตามความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน กระทรวงแรงงานควรเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในโอกาสแรก รวมท้ังควรเร่งรัดให้สถานประกอบการและนายจ้างดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจากการทํางาน ลดอัตราการสูญเสีย
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อันมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะของกองทุนเงินทดแทนในระยะยาว ไปดําเนินการ
ต่อไปด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง รายงานสถานการณ์และประมาณการด้านแรงงาน ปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์และประมาณการด้านแรงงานปี ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. แนวโน้มการจ้างงาน ภาพรวมปี ๒๕๖๐ การจ้างงานขยายตัวร้อยละ ๒.๒๒ (โดยใช้ข้อมูล ๑๐ ปีย้อนหลัง) ถือว่า
ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ตํ่าเม่ือเทียบกบัเกณฑ์เฉลี่ยในช่วงเศรษฐกิจเสถียรภาพ (ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑)  
                ๒. แนวโน้มการว่างงาน อยู่ในระดับตํ่าไม่เกินร้อยละ ๑.๐๐ ของกําลังแรงงาน (โดยกําลังแรงงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๙ จํานวน ๕๕.๗๔ ล้านคน) 
                ๓. สถานการณ์การเลิกจ้าง ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา ๓๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ ของจํานวนผู้ประกันตนท้ังหมด ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ๒๕๕๘ อยู่ท่ี
ร้อยละ ๐.๒๕ ของจํานวนผู้ประกันตนท้ังหมด ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขยายตัวคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ 
                ๔. ประเด็นท้าทายต่อตลาดแรงงานและการจ้างงานในอนาคต ได้แก่ นโยบายอุตสาหกรรม ๔.๐ ของประเทศไทย 
เพ่ือมุ่งสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และการติดตามการบังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างเข้มงวด 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากําหนดแนวทาง        
การดําเนินการท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมรายได้ข้ันตํ่าให้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานท้ังในและนอกระบบ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพ่ิม
และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้สํานักงบประมาณรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือ     
ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด โดยจําแนกตามวิธีการให้ความช่วยเหลือ
และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ พร้อมทั้งระบุแหล่งเงินท่ีใช้ในการดําเนินการด้วย และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว ส่งให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (สํานักโฆษก) และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ด้านภัยพิบัติของรัฐบาลในอนาคตต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  มาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และโครงการสินเชื่อเพ่ือฟ้ืนฟูการผลิต
ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

อนุมัติงบประมาณในการดําเนินมาตรการเป็นวงเงินไม่เกิน ๑,๒๐๐ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามภาระ   
ท่ีเกิดข้ึนจริงตามข้ันตอนต่อไป และให้ ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป 
                    ๑.๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อประชารัฐเพ่ือประชาชน และโครงการสินเชื่อเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของ SMEs ท่ีประสบภัยน้ําท่วม ปี ๒๕๖๐ โดยธนาคารออมสิน 
                    ๑.๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการเป็นวงเงินไม่เกิน ๘๒๕ ล้านบาท 
โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามภาระท่ีเกิดข้ึนจริงตามขั้นตอนต่อไป และให้ ธพว. และบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดต่อไป 
                ๒. ให้ ธ.ก.ส. และ ธพว. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดเพื่อเสนอ     
ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ กระทรวงการคลังควรประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการบูรณาการโครงการภายใต้มาตรการด้านการเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐ 
เพ่ิมเติมกับแผนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีอนุมัติให้
ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต และควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
ประเภทการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี พร้อมท้ังให้การสนับสนุนด้านการตลาดแก่เกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยนผลผลิต ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  รายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ท่ีพ่ึง พ้ืนที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและ

สนามหลวง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ท่ีพ่ึง พ้ืนท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) สถานีรถไฟ
ชุมทางบางซ่ือและสนามหลวง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. ได้แต่งต้ังคณะทํางานแก้ไขปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึงและคนขอทานในพื้นท่ีสาธารณะ กรุงเทพมหานคร และแต่งต้ัง
คณะทํางานแก้ไขปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึงในพ้ืนท่ีสนามหลวง โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้กระบวนการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง
และคนขอทานตามกฎหมาย เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒. จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สถานีรถไฟ ๒๐ สถานี ในกรุงเทพมหานครเพื่อสํารวจข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา       
คนไร้ท่ีพ่ึงท่ีอาศัยพ้ืนท่ีสถานีรถไฟเป็นท่ีพักอาศัย โดยในระหว่างวันท่ี ๑๖ กันยายน-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พบกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน ๔๗๔ คน เป็นคนไร้ท่ีพ่ึง จํานวน ๑๕๖ คน บุคคลซ่ึงใช้พ้ืนท่ีสาธารณะเป็นท่ีพักอาศัย จํานวน ๒๘๖ คน และบุคคลท่ีประสบ
ความเดือดร้อน จํานวน ๓๒ คน โดยให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จัดตั้งสถานีสวัสดิการ ให้บริการ       
ด้านการให้คําปรึกษา ท่ีพักชั่วคราว ห้องน้ํา และสุขา ประสานส่งต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งต่อเพ่ือรักษาพยาบาล โดยนําร่อง       
ท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) สถานีรถไฟชุมทางบางซ่ือ 
                ๓. แก้ไขปัญหาคนไร้ท่ีพ่ึงบริเวณสนามหลวง ต้ังแต่วันท่ี ๒ พฤศจิกายน-๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน ๕๗๑ คน เป็นคนไร้ท่ีพ่ึง จํานวน ๓๔๓ คน บุคคลตกค้างรอถวายสักการะพระบรมศพ จํานวน ๒๑๖ คน และพบคนต่างด้าว 
จํานวน ๑๒ คน (ฝ่ายความม่ันคงรับตัวดําเนินการส่งกลับประเทศ) โดยเบื้องต้นกรณีคนไร้ท่ีพ่ึงดําเนินการช่วยเหลือตามกระบวนการ
คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง และบุคคลที่ตกค้างรอถวายสักการะพระบรมศพได้จัดท่ีพักชั่วคราว อาหาร และเงินส่งกลับภูมิลําเนาในรายท่ีมี
ความจําเป็น โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานให้กับกองอํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังร่วมประชุมหารือเพ่ือวางแผนการดําเนินการร่วมกันในระยะต่อไป 
 

 

 

 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน โดยให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้
น้อยและเกษตรกรรายย่อยท่ีมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้อง    
ไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ วงเงินให้สินเชื่อไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อราย ระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน ๕ ปี อัตราดอกเบี้ย
คงท่ี (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน มีบุคคลค้ําประกันอย่างน้อย ๑ คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ําประกัน 
                    ๑.๒ วงเงินงบประมาณท่ีใช้ในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉินเป็นวงเงินงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 
๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีเห็นว่าเพ่ือให้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างรอบคอบ ลดความเสี่ยงจากการเกิด
หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) และภาระการชดเชยของภาครัฐท่ีอาจเกิดข้ึน ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์   
ให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ร่วมรับภาระ NPLในส่วนท่ีภาครัฐต้องรับภาระเต็มจํานวน และควรประเมินภาระหนี้นอกระบบท้ังหมด
ของลูกหนี้ว่าจะต้องมีการบริหารจัดการหนี้อย่างไร และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้สามารถติดตามลูกหนี้กลุ่มนี้ได้อย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีผลเกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง รวมท้ังข้อสังเกตของสํานักงบประมาณว่า การให้สินเชื่อตามแนวทางของกระทรวง 
การคลังเสนอในคร้ังนี้จะสูงกว่าท่ีมีอยู่เดิมเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีดําเนินการไปแล้วของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม อาทิ โครงการค้ําประกันในเหตุอุทกภัยปี ๒๕๕๔ และโครงการค้ําประกันภัยผู้ประกอบการใหม่ ท่ีมีอัตราสูงสุดร้อยละ ๓๐ 
จึงเห็นควรให้ธนาคารท้ังสองแห่งมีส่วนรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ และดําเนินการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพ่ือมิให้เกิดภาระหนี้เสีย หรือหนี้สงสัยจะสูญเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในบริการภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
ของกระทรวงคมนาคม ซ่ึงได้ดําเนินงานใน ๓ กิจกรรม คือ (๑) จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่ง
สําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (๒) จัดทําต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุใน
สถานท่ีให้บริการภาคขนส่ง และ (๓) จัดทําคู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ และคู่มือแปลภาษา   
หรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสําหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
อาทิ เห็นควรกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนของแผนงาน/กิจกรรม และเพ่ิมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อํานวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ รวมท้ังมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนในโอกาสแรก และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามความจําเป็นและเหมาะสม       
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
แผนดังกล่าวเป็นรูปธรรมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                ๓. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับกระทรวงคมนาคมดําเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมต่อไป และให้กระทรวงคมนาคมประสาน   
กับกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายคนพิการและผู้สูงอายุ และสมาคมวิชาชีพด้านการออกแบบเพื่อคนทุกคน เพื่อขอความร่วมมือ           
ในการดําเนินการ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินรับไปประสานและขอความร่วมมือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กําหนดกรอบเป้าหมายและ
กรอบงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ    
ในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๕๙ และโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายงานผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๕๙ มีจํานวนผู้มาลงทะเบียนท้ังสิ้น ๘,๓๗๕,๓๘๓ คน 
เป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินโอน ๗,๗๑๕,๓๕๙ คน และผู้ท่ีไม่มีสิทธ์ิได้รับเงินโอน ๖๖๐,๐๒๔ คน ซ่ึงผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ 
ปี ๒๕๕๙ ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวม ๒ มาตรการ คือ (๑) มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดย
โอนเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยท่ีเป็นเกษตรกรรายละ ๓,๐๐๐ บาท และ (๒) มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่ใช่เกษตรกร 
โดยโอนเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่ใช่เกษตรกร รายละ ๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ จากผลการสํารวจวัตถุประสงค์ของการนําเงินสวัสดิการ
ไปใช้ พบว่า อันดับ ๑ ต้องการนําเงินไปใช้จ่ายซ้ือของอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็น อันดับ ๒ ต้องการนําเงินไปชําระหนี้สิน และอันดับ ๓ 
ต้องการนําเงินไปชําระค่าเล่าเรียน ส่วนท่ีเหลือต้องการนําเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ ให้พ่อแม่ ฝากธนาคาร ทําบุญบริจาค เป็นต้น 
                    ๑.๒ โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัด 
สวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน  
                ๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแก้ไของค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็น
คณะกรรมการระดับนโยบาย เพ่ิมเติมให้มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ แก้ไขอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการระงับการโฆษณา แก้ไขอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขให้ค่าปรับ    
ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ตกเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงานศาลยุติธรรม และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาทิ การกําหนดให้คณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติมีอํานาจกําหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ ควรคํานึงถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละฉบับ การดําเนินการทางอาญาต่อผู้ประกอบธุรกิจท่ีอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ
อุทธรณ์คําสั่งต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซ่ึงการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวควรครอบคลุมไปถึงวัตถุประสงค์ท่ีให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ผลิตและลดภาระเสี่ยงภัยในการบริโภคลง รวมท้ังการแก้ไของค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เป็นคณะกรรมการระดับนโยบาย อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ไปประกอบ     
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖

                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ 
                ๓. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปดําเนินการตามข้ันตอนของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) ตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. 
แล้วให้แจ้งผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
                ๔. สําหรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากกรณีการเพิ่มองค์ประกอบและการแก้ไข
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้จ่ายและเบิกจ่ายจากรายการ
ค่าใช้จ่ายในการอํานวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซ่ึงมีค่าตอบแทน
กรรมการต่าง ๆ รวมอยู่ด้วยแล้ว ตามความเห็นของสํานักงบประมาณต่อไป 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน 
 



 
นโยบายที่ 

๔ 
 

การศึกษาและเรียนรู้ 

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                           (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    

การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 
 
 ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ

ได้หลากหลาย 
 
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง

แรงงานที่มีทักษะ 
 
 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครูทีม่ีคุณภาพ 
 
  ๔.๗ ทะนบํุารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 
 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
 
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้ 
 



 
นโยบายที่ 

๕ 
 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                    (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 
 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรอบงบประมาณ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีรวมเงินเดือนเป็นวงเงินรวมท้ังสิ้น ๑๗๒,๘๖๑,๓๐๑,๘๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
สําหรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
และดําเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดเพื่อให้การพิจารณา
งบประมาณเป็นไปตามข้ันตอนต่อไป 
                ๒. ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันบูรณาการ
การดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประสานความร่วมมือกับกระทรวง 
มหาดไทยเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณทางการแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากน้ี ควรพิจารณา
กําหนดขอบเขตบริการให้มีความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนกับงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบบริการฟ้ืนฟู
สุขภาพด้านการแพทย์ และงบบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไปในงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวท่ีเสนอขอ รวมท้ังพัฒนาฐานข้อมูล   
ท้ังด้านต้นทุนการให้บริการและผลลัพธ์การให้บริการท่ีมีความทันสมัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามความจําเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังของประเทศในปีงบประมาณต่อไป 
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 

                 ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
ให้ความสําคัญและพิจารณาแนวทางการบูรณาการทํางานด้านการป้องกันโรคร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิได้ โดยเฉพาะการป้องกันโรคท่ีจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจํานวนมากในระยะยาว เช่น โรคไต 
 
 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซํ้า  
 
 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 

ของกระทรวงคมนาคม  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม ซ่ึงได้ดําเนินการระหว่างวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙-๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

             ๑. สรุปสถานการณ์การเดินทางและการให้บริการขนส่งสาธารณะตลอดระยะเวลา ๗ วัน มีประชาชนเดินทางโดย
ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมทั้งสิ้น ๑๕,๑๖๓,๘๒๐ คน ซ่ึงกระทรวงคมนาคมสามารถให้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่าง
เพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารส่วนใหญ่อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ 
                ๒. สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ กรมทางหลวงรายงานปริมาณการใช้รถบนถนนสายหลัก     
มีจํานวน ๑๑,๔๑๗,๕๘๑ คัน มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓,๙๑๙ ครั้ง เพ่ิมข้ึนจากปีใหม่ ๒๕๕๙ จํานวน ๕๔๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๙๘ มีผู้เสียชีวิต ๔๗๘ คน เพ่ิมข้ึนจากปีใหม่ ๒๕๕๙ จํานวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๙ และมีผู้บาดเจ็บ ๔,๑๒๘ คน 
เพ่ิมข้ึนจากปีใหม่ ๒๕๕๙ จํานวน ๖๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๗ สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การขับรถเร็วเกิน
กําหนด และคนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพบรรทุก ๔ ล้อ และ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ ตามลําดับ โดยช่วงทางตรงเป็นช่วงท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด และช่วงเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ   
มากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา ๑๖.๐๑-๒๐.๐๐ น. 
                ๓. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติม ได้แก่ การควบคุมความปลอดภัยในการขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ การควบคุม
ความปลอดภัยของสภาพโครงข่ายถนน และการควบคุมพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และข้อเสนอ

เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยผลการดําเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในภาพรวมพบว่า 
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต และบาดเจ็บ สูงกว่าปี ๒๕๕๙ ซ่ึงศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์
และจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยแนวทางการขับเคลื่อนท่ีสําคญั เช่น (๑) ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาประสิทธิภาพเรื่อง “ด่านชุมชน” 
ในชุมชน/หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง (๒) ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยกําหนดคุณภาพของถนนให้เป็นมาตรฐาน (๓) ให้
กระทรวงการคลังกําหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้มีการติดต้ังกล้องติดรถยนต์ อุปกรณ์บันทึกพฤติกรรมการขับข่ี และ
อุปกรณ์ดับเพลิงในยานพาหนะ และ (๔) ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยดําเนินการมิให้มีสิ่งอันตรายบนเขตทาง    
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนเสนอ 
 
 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        

และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
 
 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

และสาธารณสุข 



 
นโยบายที่ 

๖ 
 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  รายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสท่ี ๒-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาสท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ

แนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สินค้าท่ีเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซ่ึงช่วยเพ่ิมมูลค่าการผลิตภายในประเทศ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสท่ี ๒-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และไตรมาสท่ี ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
รวมท้ังสินค้าท่ีเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซ่ึงช่วยเพ่ิมมูลค่าการผลิตภายในประเทศ ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. การนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสท่ี ๒-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และไตรมาสท่ี ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยสินค้าฟุ่มเฟือยท้ัง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ น้ําหอมและเคร่ืองสําอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สูท เสื้อ 
กระโปรง กางเกงสําหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท สุราต่างประเทศ รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ แว่นตา ปากกา
และอุปกรณ์ ไวน์ เคร่ืองประดับท่ีทําด้วยคริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอทําด้วยขนสัตว์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และ
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายในท่ีทําด้วยคริสตัล มีมูลค่านําเข้าจําแนกรายไตรมาส โดยไตรมาสท่ี ๒/๒๕๕๙ 
มูลค่านําเข้า ๑,๐๓๕.๖๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไตรมาสท่ี ๓/๒๕๕๙ มูลค่านําเข้า ๙๕๕.๘๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๙ 
มูลค่านําเข้า ๙๙๔.๐๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๐ มูลค่านําเข้า ๙๕๙.๐๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๒. กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการนําร่องเพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียว โดยจัดให้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในลักษณะของการจัดงานแสดงสินค้าลดราคาเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาจับจ่ายใช้
สอยสินค้าในประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังเสนอให้ใช้มาตรการยกเว้นอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ สําหรับสินค้าประเภทเคร่ืองสําอางและน้ําหอมท่ีนําไปจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนไทยในโครงการดังกล่าว 
นอกจากน้ี ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตท่ีไม่มีผู้ผลิตภายในประเทศ 
เครื่องจักร เคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตซ่ึงดําเนินการ
แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ รวมท้ังปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรในส่วนท่ีเหลือให้มีอัตราอากรเป็นไปตามโครงสร้างท่ีเสนอใหม่
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงดําเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ของปี ๒๕๕๙ ท้ังปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ของปี ๒๕๕๙ ท้ังปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ีสี่ของปี ๒๕๕๙ ขยายตัวร้อยละ ๓.๐ และเม่ือปรับผลของ
ฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสี่ขยายตัวจากไตรมาสท่ีสามของปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๔ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่  
ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่าท่ีร้อยละ ๑.๐ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยร้อยละ ๐.๗ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
๙,๗๘๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (๓๔๖,๗๘๙ ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๔ ของ GDP 
                ๒. เศรษฐกิจไทยโดยรวมท้ังปี ๒๕๕๙ ขยายตัวร้อยละ ๓.๒ ปรับตัวดีข้ึนเม่ือเทียบปี ๒๕๕๘ โดยมี GDP อยู่ท่ี 
๑๔,๓๖๐.๖ ล้านล้านบาท รายได้ต่อหัวเฉลี่ยของคนไทยอยู่ท่ี ๒๑๒,๘๙๒.๓ บาท/คน/ปี เพ่ิมข้ึนจาก ๒๐๓,๓๕๖.๑ บาท/คน/ปี   
ในปี ๒๕๕๘ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๑๑.๔ 
ของ GDP 
                ๓. เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ ๓-๔ ปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ และคาดว่า
มูลค่าการส่งออกสินค้า การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ ๒.๙ ร้อยละ ๒.๘ และร้อยละ ๕.๓ ตามลําดับ 
รวมท้ังคาดว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ในช่วงร้อยละ ๑.๒-๒.๒ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๙.๔ ของ GDP 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                ๔. การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ควรให้ความสําคัญกับนโยบายด้านต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อน
การใช้จ่ายของรัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ (๒) การสนับสนุนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ (๓) การสนับสนุน
การขยายตัวของการผลิตภาคเกษตร (๔) การสร้างความเชื่อม่ันและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และ (๕) การสนับสนุน
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    

          เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๖๐
และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เดือนมกราคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้  
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๐.๕ เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
                ๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๖๐ คาดว่าขยายตัวร้อยละ ๑.๕ (YoY) หรือขยายตัวร้อยละ ๓.๐ เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) 
โดยขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนท่ี ๓ ส่วนแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
                ๓. แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๖๐ คาดว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๙ 
จากการทยอยฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจโลกและการค้าโลก รายจ่ายการลงทุนภาครัฐท่ีมีแนวโน้มขยายตัวเร่งข้ึน โดยเฉพาะ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม และการดําเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development : EEC) 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานตอ่นโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามที่สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๐๕,๘๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๖๙ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๓๖.๗๗) 
                ๒. มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐ 
                    ๒.๑ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                          ๒.๑.๑ รายจ่ายประจํา จํานวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๙๙๕,๐๐๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๕๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๐๓ (เป้าหมายรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๓๙.๕๓) สําหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุมและ
สัมมนา จํานวน ๗,๖๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๒,๓๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๙ 
                          ๒.๑.๒ รายจ่ายลงทุน จํานวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๒๕๖,๘๗๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๘๐ และเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๑๐,๘๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๐ ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๕๗ (เป้าหมาย
รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๕.๗๗) สําหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จํานวน ๔๖๔,๒๒๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน 
๒๕๖,๘๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๓ และเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๑๐,๘๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๘ ตํ่ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑.๘๙ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง ๒๕.๗๗) 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒

                    ๒.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
                          ๒.๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงิน    
ท่ีได้รับอนุมัติ จํานวน ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๒๐,๐๙๓ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๕ และเบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๑๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๘ 
                          ๒.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินไม่เกิน     
๒ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน ๓๕,๓๑๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน ๒๔,๑๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๗ 
และเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๔,๙๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๓ 
                ๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมท้ังสิ้น ๒๖๕,๗๐๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จํานวน 
๒๑๗,๗๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๖ และเบิกจ่ายแล้ว จํานวน ๑๑๘,๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๑ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐     
เรื่อง  การปรบัปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
               คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเพ่ิมข้ันตอนและกิจกรรมการจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลําดับท่ี ๑๔ ตามที่สํานกังบประมาณเสนอ 
               ๒. ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐     
เรื่อง  ความคืบหน้าผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ช่วงที่

ผลผลิตออกสู่ตลาด ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ความคืบหน้าผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวช่วงผลผลิต    
ออกสู่ตลาด จํานวน ๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (๒) โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิม
โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (๓) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
๒๕๕๙/๖๐ และ (๔) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ สามารถดึงอุปทานข้าวเปลือกออกจากตลาด
ประมาณ ๕.๐๙๙ ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๗ จากเปา้หมายเพ่ือดึงอุปทานข้าวเปลือกจากตลาด ๑๓.๕ ล้านตัน 
                   ๑.๒ สถานการณ์ด้านการตลาด ผลการดําเนินมาตรการ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว 
ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ท่ีความชื้นร้อยละ ๑๕ ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ปรับตัวสูงข้ึนเม่ือเทียบกับก่อนท่ีจะ
ดําเนินโครงการ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งรัดการดําเนินมาตรการ    
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ไม่ซํ้าซ้อน และรายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ รวมท้ังเร่งรัด     
การดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และติดตามปัญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการ
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี      



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ในส่วนของการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ท่ีดําเนินการได้เพียงร้อยละ ๖.๙๒ และรายงาน   
ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐     
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการดําเนินงานโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่

ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบ้ียให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยขยายระยะเวลาชําระคืนต้นเงินกู้ท่ีเกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับจากงวดชําระเดิม ไม่จํากัดวงเงินข้ันสูง โดยเกษตรกร   
ยังต้องส่งดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนก่อนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามกําหนดชําระเดิม สําหรับการลดอัตราดอกเบี้ย แยกเป็น ๒ กรณี คือ 
กรณีเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs ธ.ก.ส. งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ ๕ ต่อปี    
ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี และกรณีเกษตรกรท่ีเป็นหนี้ NPLs ธ.ก.ส. งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร และ
รับภาระดอกเบี้ยท้ังหมดแทนเกษตรกร รวมท้ังเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกร ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี เป็นเงินปีละ ๑,๙๖๕.๕๐ ล้านบาท 
รวมระยะเวลา ๒ ปี เป็นเงิน ๓,๙๓๑.๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่     
ธ.ก.ส. แทนเกษตรกร ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นั้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. ด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ธ.ก.ส. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และข้อสังเกตของสํานักงบประมาณที่เห็นควรคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ฯ ว่าเป็นเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
อย่างแท้จริง และตรวจสอบเป้าหมายเกษตรกรตามโครงการพักชําระหนี้ฯ ครั้งนี้ โดยจะต้องไม่ให้ซํ้าซ้อนกับโครงการต่าง ๆ ตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในลักษณะเดียวกัน รวมท้ังกําหนดมาตรการสําหรับเกษตรกรท่ียังมีศักยภาพในการชําระคืน
เงินต้น หรือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ไม่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐตามโครงการพักชําระหนี้ฯ เช่น 
การกําหนดมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยโครงการท่ีเกษตรกรขอใช้สินเชื่ออยู่ลง แทนที่จะกําหนดให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังหมด
หยุดชําระเงินต้นของโครงการ เป็นต้น ตลอดจนควรกําหนดมาตรการในการปรับปรุงและฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือท่ีเกษตรกรจะได้นําวงเงินค่าใช้จ่ายในส่วนท่ียังไม่ต้องชําระเงินต้นและดอกเบี้ย
ไปดําเนินการปรับปรุงและฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถทําการเกษตรได้อย่างย่ังยืน นอกจากนี้ ควรมี
การบูรณาการ การบริหารจัดการ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ  
ในการให้ความช่วยเหลือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและตรงตาม
ความต้องการมากย่ิงข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  ความคืบหน้าผลการดําเนินการบริหารจัดการการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบความคืบหน้าผลการดําเนินการบริหารจัดการการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การบริหารจัดการการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ (๑) ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําข้าวสาลี
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (๓) ออกคําสั่งกระทรวงพาณิชย์แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบปริมาณการรับซ้ือข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ 
                    ๑.๒ การแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิต
อาหารสัตว์ไทย เพ่ือแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามมาตรการนําเข้าข้าวสาลี
ต่อการรับซ้ือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ซ่ึงสมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ    



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔

ในราคาไม่ตํ่ากว่า ๘ บาท (ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ณ ความชื้น ๑๔.๕% สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ   
จะรับซ้ือในราคาท่ีลดหลั่นตามชั้นคุณภาพและระยะทาง เพ่ือใช้เฉพาะในโรงงานอาหารสัตว์ท่ีบริโภคภายในประเทศ 
                    ๑.๓ การแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) อยู่ระหว่างยกร่างแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้อย่างย่ังยืนเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการส่งเสริมในเร่ืองพันธ์ุเพาะปลูกพืชทดแทนเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศตามแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีของ Agri Map มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบในพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ พ้ืนท่ีป่าสงวน ป้องกันมิให้มีการบุกรุกป่าไม้เพ่ิมข้ึน และจัดหา
เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร เรง่ผลักดันในการนํานวัตกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเพ่ิมมูลค่าและช่องทางตลาดใหม่ ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
รวมท้ังสํารวจและส่งเสริมด้านการตลาดให้กับพืชทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์ควรประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการรักษาเสถียรภาพ
ราคาและปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาพรวมของประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยน  
ไปปลูกพืชทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น ให้ชัดเจน และกําหนดแนวทางและมาตรการในการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร
ดังกล่าวให้เหมาะสมและมีความย่ังยืนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ 
โดยอาจพิจารณาจัดหาหรือรับบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ เพ่ือนํามาจําหน่ายในราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า หรือแจกจ่ายให้
เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเก่ียวกับเรื่องพลังงานในภาพรวมของประเทศ สถานการณ์
พลังงานโลก และการบริหารจัดการพลังงานของต่างประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
เอกชน ท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (NGO) ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือในแต่ละกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สามารถร่วมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี พร้อมกับการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
ของประเทศต่อไป 
                    ๒.๒ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณากําหนดให้มีกลไกในลักษณะคณะทํางาน
หรือกลุ่มงาน ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพ่ือทําหน้าท่ีติดตามคดีสําคัญท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะในขั้นตอนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม นั้น 
เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรมมีข้ันตอนในการดําเนินการมาก ต้ังแต่ชั้นพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้ 
                          ๒.๒.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเหมาะสมในการให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการสอบสวน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความสงบ
เรียบร้อยในประเทศ 
                          ๒.๒.๒ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มีศักยภาพในการวิเคราะห์วัตถุพยานและหลักฐานได้อย่างแม่นยํา มีฐานอ้างอิงท่ีเป็นสากล 
รวมถึงให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้วย 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

                 ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํายุทธศาสตร์    
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระยะ ๒๐ ปี โดยกําหนดประเภทงานวิจัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ     
โดยให้ความสําคัญกับการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  (ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) ด้านการผลิต 
(๒) ด้านการแปรรูป (๓) ด้านการตลาด และ (๔) ด้านการบริหารจัดการ โดยการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สับปะรดฯ จะผลักดัน
ให้มีการส่งเสริมการผลิตสับปะรดในรูปแบบแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม     
ในการดําเนินงานให้เป็นไปในแนวทางประชารัฐ และไม่เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินการให้
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติทราบทุกไตรมาส  
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดฯ ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ อาทิ ควรมีการกําหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และผลักดันให้มีการส่งเสริมการผลิตสับปะรดในรูปแบบแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การส่งออก และแจ้งให้จังหวัดท่ีเป็นแหล่งเพาะปลูก/แหล่งแปรรูปสับปะรดท่ีสําคัญในประเทศได้รับทราบยุทธศาสตร์สับปะรดฯ 
และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดฯ ควรให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในการวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจร และการบริหารจัดการ
ผลผลิตเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยอาจมีภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน ตลอดจนเร่งรัดให้มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับ รวมท้ังความเห็นเพ่ิมเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่ีเห็นควรเพิ่มเติมการส่งเสริมการเพาะปลูก
สับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์สับปะรดฯ ด้วย ซ่ึงจะช่วยให้สามารถขยายตลาดการส่งออกสับปะรดและ
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดได้มากย่ิงข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

        ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  ขยายระยะเวลามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA)        

ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(VISA on Arrival : VOA) เป็นการชั่วคราว สําหรับ ๒๑ ประเทศ เพ่ิมเติม ๖ เดือน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
(Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(Visa on Arrival : VOA) เป็นการชั่วคราว สําหรับ ๒๑ ประเทศ เพ่ิมเติม ๖ เดือน (๑ มีนาคม ๒๕๖๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือดําเนินการออกกฎกระทรวงตามข้ันตอนให้มีผลใช้บังคับได้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดต่อไป 
ท้ังนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงบประมาณ อาทิ ความชัดเจนของ
จํานวนนักท่องเที่ยวท่ีมาขอรับการตรวจลงตราโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามมาตรการฯ ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย    
จริงมากน้อยเพียงใด ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ผลกระทบด้านกระบวนการตรวจลงตราและบุคลากรซ่ึงไม่เพียงพอ   
ต่อภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนจากมาตรการฯ และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถานทูตและสถานกงสุล นอกจากนี้ ควรมีการประเมิน
ความคุ้มค่าและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ในการดําเนินการตามมาตรการฯ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานด้านการท่องเท่ียว        
ในระยะต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเกิดความย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงบประมาณ และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายท่ีรัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดําเนินมาตรการดังกล่าว
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมในทุกมิติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องในระยะต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณร่วมกันหารือแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้
กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) มีรายได้ทดแทนค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราท่ีขาดหายไปในช่วงระยะเวลาท่ีมีการประกาศ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
                ๔. ในโอกาสต่อไปหากมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการในลักษณะเดียวกันนี้อีก ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เริ่มดําเนินการเพื่อให้สามารถดําเนินการเสนอเร่ืองและร่างกฎกระทรวงไปยังคณะรัฐมนตรี   
ได้ในคราวเดียวกัน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือชําระค่าจัดซ้ืออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว) 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน
มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว จํานวน ๖๗๒,๐๓๙,๓๗๕ บาท เพ่ือชําระค่าจัดซ้ืออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว จํานวน ๒ ลํา ในงวดท่ี ๒ และงวดท่ี ๓ และเห็นควรให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตรงต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  ขออนุมัติการสนับสนุนการดําเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา 

๕ ปีงบประมาณ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบการดําเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา       
๕ ปีงบประมาณ โดยการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์ ในการดําเนินโครงการฯ เพ่ือร่วมสนับสนุน  
การผลิตคู่มือแนะนําร้านอาหารในประเทศไทยที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานของมิชลิน สําหรับงบประมาณให้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ให้ ททท. ปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและต่อรองให้ได้ราคาตํ่าสุด เพ่ือเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ททท. ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ดําเนินการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ดําเนินการตามมติคณะกรรมการ ททท. ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ให้ครบถ้วน โดยในการเจรจาทําสัญญากับบริษัท มิชลินฯ สมควรระบุในสัญญาให้ชัดเจนเก่ียวกับการขยายพ้ืนท่ีจัดโครงการฯ      
ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

เมืองหลักและเมืองรองของรัฐบาล รวมท้ังให้ ททท. จัดทําแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีสนับสนุนหรือขยายผลจากการให้การสนับสนุน
โครงการฯ และทิศทางของโครงการฯ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ปี และนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
                    ๒.๒ ติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี และรายงานผล
ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย ท้ังนี้ ในการทําสัญญาควรต้องมีข้อกําหนดให้ ททท. สามารถขอยกเลิกการดําเนินโครงการก่อนครบกําหนด
ระยะ ๕ ปีได้ หากผลการประเมินรายปีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือมีเหตุอันควรอ่ืนใด โดยแจ้งให้บริษัท มิชลินฯ ทราบ
ล่วงหน้า โดย ททท. ไม่ต้องเสียค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดย ททท. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและกระทรวงการคลังท่ีเห็นควร
สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังควรมีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
เชิงลึก และหากมีความจําเป็น เพ่ือให้มีความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธ์ิอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและไม่ทําให้ราชการเสียประโยชน์แล้ว 
เห็นควรจะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขในการดําเนินโครงการฯ ในโอกาสแรกให้เหมาะสมด้วย รวมถึงควรดําเนินการให้
ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนการกระจายการท่องเท่ียวและกระจายรายได้ไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ นอกจากนี้ 
ในการทําสัญญา กําหนดข้อตกลง และเงื่อนไขของโครงการฯ ควรระบุเรื่องสิทธิประโยชน์ และความคุ้มค่าท่ีประเทศไทยควรจะ
ได้รับจากการสนับสนุนโครงการฯ ให้ชัดเจน เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 

๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจ

ลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว 
ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว สําหรับกรณีย่ืนขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจ 
ลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นการชั่วคราว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง รายงานการเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
และงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
                    ๑.๑ รัฐบาลมีรายได้รวมท้ังสิ้น จํานวน ๒,๑๖๒,๙๘๔.๐๐ ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน ๑๑๐,๑๙๙.๓๑ 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๔.๘๕ ส่วนใหญ่เป็นรายได้แผ่นดินท่ีหน่วยงานภาครัฐนําส่งซ่ึงเป็นรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และอื่น ๆ รายได้จากการนําส่งกําไรและเงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจ และรายได้ท่ีไม่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
และส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจําหน่ายซ่ึงเป็นรายการปรับปรุงบัญชีเพ่ือรับรู้รายได้ท่ีไม่เป็นตัวเงินตามหลักการบัญชีท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด และรายได้อ่ืน 
                    ๑.๒ รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น จํานวน ๒,๔๖๔,๐๘๔.๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑๓.๙๒ ของรายได้รวม 
ลดลงจากปีก่อน จํานวน ๑๕๑.๕๕ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๐.๐๑ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายจากเงินงบประมาณ (ปีปัจจุบัน
และปีก่อน) ดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมเงินกู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
                    ๑.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลมีรายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่าย จํานวน ๓๐๑,๑๐๐.๗๙ ล้านบาท 
                ๒. งบแสดงฐานะการเงิน  



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘

                    ๒.๑ รัฐบาลมีสินทรัพย์ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังสิ้น จํานวน ๖,๘๐๐,๕๑๙.๐๙ ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จํานวน ๑๒๗,๐๕๙.๘๖ ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๙๐ ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน ๕๗๘,๔๐๗.๔๙ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๕๑ ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จํานวน ๖,๒๒๒,๑๑๑.๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑.๔๙ 
ของสินทรัพย์รวม 
                    ๒.๒ รัฐบาลมีหนี้สินและภาระผูกพันรวมท้ังสิ้น จํานวน ๔,๓๑๐,๑๔๘.๕๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๓.๓๘ ของ
สินทรัพย์รวม เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จํานวน ๒๐๓,๓๓๖.๔๙ ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๙๕ ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 
๗๗๙,๓๗๓.๒๑ ล้านบาท หรอืร้อยละ ๑๑.๔๖ ของสินทรัพย์รวม และหนี้สินไม่หมุนเวียน จํานวน ๓,๕๓๐,๗๗๕.๓๑ ล้านบาท หรือ
ร้อยละ ๕๑.๙๒ ของสินทรัพย์รวม 
                    ๒.๓ รัฐบาลมีสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุน จํานวน ๒,๔๙๐,๓๗๐.๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๖๒ ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจากปีก่อน จํานวน ๗๖,๒๗๖.๖๓ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๒.๙๗ 

 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

       ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะท่ี ๑ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมท้ังติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบํารุงรักษาและความปลอดภัย พ้ืนท่ีดําเนินการ ๔ เมือง (เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่) ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) วงเงินลงทุน 
๑๑,๖๖๘.๕๖ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จํานวน ๘,๗๔๘.๕๖ ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จํานวน ๒,๙๒๐ ล้านบาท 
                    ๑.๒ เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน ๘,๗๔๘.๕๖ ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินลงทุนของ
โครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมต้นทุนการดําเนินโครงการฯ เพื่อให้การลงทุน      
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษาแนวทางการกําหนดอัตราค่าบริการขอใช้ไฟฟ้าแรงตํ่าและแรงสูงในพื้นท่ีระบบ
สายใต้ดินท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในโครงการฯ รวมท้ังให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพลังงาน และสํานักงบประมาณ อาทิ การพัฒนาโครงการฯ ควรคํานึงถึงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับแผนอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ให้เกิดการลงทุนซํ้าซ้อน และให้ความสําคัญ
ต่อการวางแผนการเตรียมความพร้อมในข้ันตอนของแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องและแผนการใช้จ่ายเงิน     
ท่ีชัดเจน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือนําผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. เร่งรัดดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะท่ี ๑      
ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้บูรณาการการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย
กาํกับดูแลการดําเนินการของ กฟภ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
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                ๔. ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดําเนินการโครงการลงทุน เช่น 
กรณีโครงการนี้ของ กฟภ. ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มสัดส่วน
ของนํ้าหนักตัวชี้วัดในระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ในการ
วัดผลการดําเนินโครงการลงทุนตามแผนงานและระยะเวลาท่ีกําหนดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้ 
             ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่
และสถานการณ์ระบบไฟฟ้าภาคใต้ว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ 
และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วตามข้ันตอนของกฎหมาย รวมทั้งเร่งรัดการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
อย่างต่อเนื่อง และเห็นชอบให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของท้ังสองโครงการ โดยให้นํา
ความเห็นของคณะกรรมการศึกษาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการไตรภาคี) ไปประกอบการพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป ท้ังนี้ ในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ หากการดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีประชาชนบางกลุ่มออกมาคัดค้านการดําเนินโครงการ 
โดยเรียกร้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นท่ียอมรับของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเห็นควรให้ กฟผ. จัดทํา EIA และ EHIA ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน และเป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ดําเนินการ    
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ การดําเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวจะทํา
ให้โครงการมีความล่าช้ากว่าแผนท่ีกําหนดไว้เดิมและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ได้ 
                ๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยี
สะอาดกระบี่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงานรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนในภาคใต้ การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ีภาคใต้ ซ่ึงได้มีการพิจารณาแนวทางการดําเนินการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
แล้วพบว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่มีความเหมาะสมคุ้มค่าท่ีจะดําเนินการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ โดย
อาจพิจารณาจัดหาหรือรับบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ เพ่ือนํามาจําหน่ายในราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า หรือแจกจ่ายให้เกษตรกร
นําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเก่ียวกับเรื่องพลังงานในภาพรวมของประเทศ 
สถานการณ์พลังงานโลก และการบริหารจัดการพลังงานของต่างประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก    
ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (NGO) ในพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมหรือในแต่ละกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้สามารถร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
พร้อมกับการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศต่อไป 
                    ๒.๒ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณากําหนดให้มีกลไกในลักษณะคณะทํางาน
หรือกลุ่มงาน ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพ่ือทําหน้าท่ีติดตามคดีสําคัญท่ีอยู่ในความสนใจของ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
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ประชาชน โดยเฉพาะในขั้นตอนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม นั้น 
เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรมมีข้ันตอนในการดําเนินการมาก ต้ังแต่ชั้นพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้ 
                          ๒.๒.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเหมาะสมในการให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการสอบสวน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความสงบ
เรียบร้อยในประเทศ 
                          ๒.๒.๒ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มีศักยภาพในการวิเคราะห์วัตถุพยานและหลักฐานได้อย่างแม่นยํา มีฐานอ้างอิงท่ีเป็นสากล 
รวมถึงให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บอัตลกัษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้วย 
                 ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํายุทธศาสตร์      
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระยะ ๒๐ ปี โดยกําหนดประเภทงานวิจัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ     
โดยให้ความสําคัญกับการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) และแผนปรับปรุง

และขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของการไฟฟ้านครหลวง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงดําเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับท่ี ๑๑ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุนรวม ๕๑,๓๐๕.๕ ล้านบาท และแผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า 
ฉบับท่ี ๑๒ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ วงเงินลงทุนรวม ๘๔,๖๙๔.๐ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และให้การไฟฟ้านครหลวงดําเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดังกล่าว รวมท้ังให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และสํานักงบประมาณ อาทิ เร่งรัดดําเนินการให้เสร็จตาม
แผนและควบคุมต้นทุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานตามแผน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลการดําเนินการของการไฟฟ้า
นครหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
  ๒. ให้การไฟฟ้าส่วนนครหลวงเร่งรัดการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานและกรอบระยะเวลา          
ท่ีกําหนด โดยควบคุมต้นทุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการดําเนินงานตามแผนงานด้วย โดยหากตรวจพบปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้การไฟฟ้านครหลวงพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการดําเนินแผนงานโดยเร็ว 
  ๓. ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดําเนินการโครงการลงทุน        
ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มสัดส่วนของน้ําหนักตัวชี้วัดในระบบ
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ในการวัดผลการดําเนินโครงการลงทุน
ตามแผนงานและระยะเวลาท่ีกําหนดด้วย 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
     



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยกระทรวงคมนาคมได้ประชุมร่วมกับกองทัพเรือ เม่ือ
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และมอบหมายให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) เป็นผู้พัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน
ท่ีท่าอากาศยานอู่ตะเภาในระยะแรก ซ่ึงปัจจุบัน บกท. ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมทุนโครงการได้ภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ได้มีแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน เน้นการขับเคลื่อนภายใต้บริบท 
“เอกชนนํา ภาครัฐสนับสนุน” โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน และคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจเฉพาะ จํานวน ๖ คณะ เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การคํานวณ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานภายใต้สมมติฐาน ๓๐ ปี พบว่า การพัฒนานิคมศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานและ
นิคมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทยจะสามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ปีละ ๖,๕๐๐ ล้านบาท รวมท้ัง
สร้างงานประมาณ ๗,๖๑๕ ตําแหน่ง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง การจัดจ้างติดต้ังระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ 

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบข้อตกลงการจ้าง และร่างสัญญาจ้าง เพ่ือดําเนินการว่าจ้างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) (BEM) ติดต้ังระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ ในวงเงิน
ค่าจ้างรวม ๙๑๘,๔๘๘,๐๔๖ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศท่ีเหมาะสม วิธีการให้
กู้ต่อและค้ําประกันเงินกู้ และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพ่ือชําระต้นเงินกู้และดอกเบี้ย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ รวมทั้งเห็นชอบให้ รฟม. กู้เงินในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ตาม
มาตรา ๗๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมกํากับดูแลการดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพ่ือให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคม สํานักงานอัยการสูงสุด และ รฟม. เร่งรัดการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องและนําเสนอ  
ผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาสัมปทานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ และช่วงหัวลําโพง-บางแค 
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอย่างช้าภายในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐและประชาชน ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยการขนส่งที่ยั่งยืน (Global Sustainable Transport Conference) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมรายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยการขนส่งท่ีย่ังยืน (Global Sustainable 
Transport Conference) ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน ซ่ึงท่ีประชุมฯ ได้มี
การหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งอย่างย่ังยืนตามเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ในปี ค.ศ. ๒๕๓๐ ของสหประชาชาติ การลดผลกระทบจากภาคการขนส่งต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
การพัฒนาและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความม่ันคงในภาคการขนส่ง และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ในทุกรูปแบบการขนส่ง ท้ังนี้ จากผลการประชุมดังกล่าว กระทรวงคมนาคมเห็นควรให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อให้เกิดผล
เป็นรปูธรรมใน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
                ๑. การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งท่ีบูรณาการท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียน และ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยให้เร่งรัดระบบการเชื่อมต่อระหว่างระบบการขนส่งสาธารณะในแต่ละระบบ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒

                ๒. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดพัฒนาระบบรถขนส่งสาธารณะท่ีใช้พลังงาน
สะอาด ได้แก่ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระบบรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาค 
                ๓. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการขนส่งและความปลอดภัย เช่น การใช้ต๋ัวอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันของ
ระบบขนส่งทุกระบบ และการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการจํากัดและควบคุมความเร็วของรถยนต์ 
                ๔. การกําหนดมาตรฐานการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ (๑) การหารือและเย่ียมชม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาดเลอร์โฮฟ เบอร์ลิน (Science and Technology Park Berlin Adlershof) (๒) การหารือ
และเย่ียมชมมหาวิทยาลัยฮุมโบลด์ทแห่งเบอร์ลิน (The Humboldt University of Berlin) (๓) การหารือและเย่ียมชมสถาบัน 
ฟรอนโฮเฟอร์ ไอพีเค (Fraunhofer Institute of Production Systems and Design Technology) (๔) การเย่ียมชมงาน 
International Green Week (IGW) (๕) การหารือและเย่ียมชมศูนย์ความสามารถดาร์มสตัดท์ (Darmstadt Competence Centre) 
(๖) การหารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ (๗) การหารือกับ 
Mr. Mark Huaptmann สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค CDU และ Mr. Ernst Stockl-Pukall ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ และคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติ     
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมท้ังยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ พ.ศ. ๒๕๑๕ ในส่วนกิจการ
การเดินอากาศ และกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบินพลเรือนข้ึนใหม่ท้ังฉบับ โดยกําหนดให้ครอบคลุมถึงกิจการการบินพลเรือน
ทุกด้านท่ีรัฐต้องกํากับดูแลตามพันธกรณีท่ีกําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ กําหนดฐานอํานาจของ
หน่วยงานกํากับดูแลด้านการบินพลเรือน รวมถึงฐานอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ
ผู้ตรวจสอบด้านการบิน (Aviation Inspector) ในการกํากับดูแลกิจการการบินพลเรือน และกําหนดบทบัญญัติให้เป็นไปตามท่ี
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization : ICAO) ใช้ในการตรวจสอบตาม
โครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme : USOAP) และโครงการ
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit Programme : USAP) ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ    
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
การบินพลเรือน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
การบินพลเรือน รวมทั้งขอบเขตอํานาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการการบินพลเรือนและผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการวางกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศ จําเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการดําเนินการบังคับใช้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย สั่ง ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
และเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 
                ๒. รับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกํากับการจัดซ้ือจัดจ้าง           
ของหน่วยงานของรัฐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติและรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้
สาธารณะเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๑ ท่ีมีวงเงิน
ปรับเพ่ิมข้ึนสุทธิ ๑๘๕,๐๗๖.๓๖ ล้านบาท จากเดิม ๑,๔๑๔,๓๖๖.๑๒ ล้านบาท เป็น ๑,๕๙๙,๔๔๒.๔๘ ล้านบาท 
                    ๑.๒ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
ภายใต้กรอบแผนฯ ท่ีมีวงเงินปรับเพ่ิมข้ึน ๓,๗๖๑.๖๒ ล้านบาท จากเดิม ๑๔๖,๓๘๐.๑๒ ล้านบาท เป็น ๑๕๐,๑๔๑.๗๔ ล้านบาท 
                    ๑.๓ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนําไปให้กู้ต่อ การปรับโครงสร้างหนี้ และ
การค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รวมท้ังขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ 
                    ๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
การค้ําประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ ท้ังนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
                    ๑.๕ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ 
ดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                    ๑.๖ มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยจัดทําแผนการระบายยางคงค้างท่ีชัดเจน พร้อมท้ังรายงานผล     
การระบายยางของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพยาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพยาง ให้คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะทราบเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ หากการยางแห่ง
ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้ในอนาคต ขอให้การยางแห่งประเทศไทยพิจารณาดําเนินการให้ทันตามกําหนดเวลา
ก่อนท่ีหนี้จะครบกําหนดชําระด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ ท้ังในส่วนของการดําเนินการตามแผนงานปกติและ       
การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีใช้จ่ายจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                   (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔

พ.ศ. ๒๕๖๐ กํากับติดตามการดําเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้    
ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเห็นควรกํากับ
ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
รวมท้ังติดตามและผลักดันให้การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือลดภาระรายจ่ายดอกเบี้ย      
ในการบริหารหนี้สาธารณะท่ีเกิดจากการกู้ยืมเพ่ือเตรียมการลงทุน รวมถึงเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อการลงทุนของภาครัฐและ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจได้อย่างเต็มท่ี ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษา
เสถียรภาพยางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพยางออกสู่ตลาด และรายงานผลการระบายยาง
ของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพยางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพยางให้
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะทราบเป็นระยะ ๆ และหากการยางแห่งประเทศไทยมีความจําเป็นต้อง
ปรับโครงสร้างหนี้ในอนาคต ให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งรัดการดําเนินการให้ทันตามกําหนดเวลาก่อนท่ีหนี้จะครบกําหนดชําระด้วย 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  ความคืบหน้าโครงการดําเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ “Thailand 4.0” 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าโครงการดําเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศ     
สู่ “Thailand 4.0” ตามที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การจัดนิทรรศการและงานสัมมนาระดับนานาชาติภายใต้ชื่องาน “Opportunity Thailand” จะจัดข้ึนในวันท่ี 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารภาคเอกชนไทย 
ผู้แทนสถานทูต หอการค้าต่างประเทศ และนักธุรกิจระดับสูงต่างชาติ โดยในงานจะมีการจัดนิทรรศการ ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) นิทรรศการ
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และ (๒) นิทรรศการ
เพ่ือแสดงภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีการลงทุนใหม่และโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยในอนาคต 
               ๒. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท้ังในและต่างประเทศ ได้มีการโฆษณาการจัดงาน “Opportunity Thailand”     
ในสื่อทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้เชิญผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน และจัดให้ผู้สื ่อข่าวต่างประเทศได้เยี่ยมชม        
นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพ่ือให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) 
               ๓. การจัดการประชุมท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิด้านการลงทุนครั้งท่ี ๒ จะจัดข้ึนในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ดุสิตธานี โดยคัดเลือกจากผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทข้ามชาติชั้นนําท่ีได้ลงทุนในประเทศไทยมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ในหัวข้อ Enhancing Thailand’s Competitiveness 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  รายงานผลการจัดงานนิทรรศการ งานสัมมนา และประชาสัมพันธ์ Opportunity Thailand และกิจกรรมคู่ขนาน

การประชุม HIA 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดงานนิทรรศการ งานสัมมนา และประชาสัมพันธ์ Opportunity Thailand 

เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี และกิจกรรมคู่ขนานการประชุมท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิด้านการลงทุน 
(Honorary Investment Advisor : HIA) เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี ซ่ึงมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้นักลงทุนท้ังไทยและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาล เช่น การพัฒนา
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมท้ังโอกาสลู่ทางในการลงทุน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง การนําเสนอวีดิทัศน์เก่ียวกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนา
ภาคการเกษตรให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) การกําหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย นั้น   
เพ่ือประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนโดยท่ัวไป จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนโยบายดังกล่าวจัดทําวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบ ก่อนเผยแพร่ต่อประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ การจัดทําวีดิทัศน์ดังกล่าวควรมีความยาว   
ไม่เกินเรื่องละ ๓ นาที และควรมีคําบรรยาย (Subtitle) เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือประโยชน์ในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและ
สื่อต่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       

       เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เป็นสิ้นสุดวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 



 
นโยบายที่ 

๗ 
 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก) มีสาระสําคัญเป็นการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยซ่ึงทํางาน
ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการท่ีอยู่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย สําหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) 
แห่งประมวลรัษฎากร จากอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) เป็นร้อยละของเงินได้สุทธิ (เงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและ
คา่ลดหย่อน) ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหลืออัตราร้อยละ ๑๗ ของเงินได้พึงประเมิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่า การกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีความสามารถสูงท่ียังไม่มีในประเทศไทย ควรมีการพิจารณา
ดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate Technology) ต่อสถานการณ์ เงื่อนไข 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ีมีอยู่ของประเทศไทย และไม่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํากับชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีปัจจุบัน
ทํางานอยู่ในประเทศไทยดว้ย และการกําหนดคุณสมบัติท่ีชัดเจนของผู้มีความสามารถสูงระดับโลกท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จะมีความสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะทําให้ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
  
 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ ครั้งท่ี ๒๑  
  (21st GMS Ministerial Conference)  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ 
ครั้งท่ี ๒๑ (21st GMS Ministerial Conference) ณ จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงท่ีประชุมฯ เห็นชอบแถลงการณ์ร่วม
ระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS มีสาระสําคัญ เช่น (๑) ผลักดันกรอบการลงทุนในภูมิภาคระยะปี ๒๕๖๓ (RIF-IP 2020) (๒) ผลักดัน
การเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ใน GMS (๓) ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (๔) ดําเนิน
โครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน GMS เป็นต้น รวมท้ังกําหนดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี ๒๒ ระหว่าง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

วันท่ี ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องกับเวทีหารือการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๙ (9th Economic Corridor Forum : ECF-9) 
                ๒. เห็นชอบข้อเสนอแผนการดําเนินงานระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานแผนงาน GMS และมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการในประเด็นต่าง ๆ เช่น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการดําเนินการ
ภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมโยงการผลิตกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้กระทรวงการต่างประเทศกําหนดแนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากร และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เร่งรัดศึกษาการจัดการผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยประสานกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 

 

        ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 
       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบการศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เขตพิเศษฯ คันไซ ต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ ๑๒ แห่ง ในจังหวัดโดยรอบ พัฒนาเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์และพลังงาน และใช้เป็นเขตสําหรับทดลอง
การปฏิรูปกฎหมาย/ระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้สะดวก โดยมีกลไกการบริหารจัดการ ๒ ระดับ ได้แก่ 
(๑) กลไกระดับชาติ ประกอบด้วย สภาเขตพิเศษยุทธศาสตร์แห่งชาติ (The Council on National Strategic Special Zones)  
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะทํางานเขตพิเศษยุทธศาสตร์ (Strategic Special Zones Working Group) ประกอบด้วย
นักธุรกิจและนักวิชาการซ่ึงเปน็อิสระจากหน่วยงานของรัฐทําหน้าท่ีเจรจากับหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขกฎหมาย และ (๒) กลไก
ระดับพ้ืนท่ี มีสภาเขตพิเศษ (Zone Council) ประกอบด้วย ผู้แทนจากรัฐบาลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน 
ทํางานร่วมกันเพ่ือจัดเตรียมแผนพัฒนา แผนงาน/โครงการ และขับเคล่ือนการปฏิรูปกฎหมาย 
                    ๑.๒ การพัฒนาเขตพิเศษฯ คันไซ มีความใกล้เคียงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มากกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีความคล้ายคลึงกัน
ในด้านการออกกฎหมายใหม่เพ่ือรองรับเขตพิเศษ กําหนดกิจการเป้าหมายท่ีเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีทันสมัย และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการมีกลไกการบริหารจัดการระดับชาติและในระดับท้องถ่ิน 
                    ๑.๓ การประยุกต์ใช้ (๑) ควรมีกลไกระดับนโยบายท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาและข้อจํากัดด้านกฎหมาย 
ระเบียบ วิธีและขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงาน (๒) ควรมีกลไกการบริหารจัดการในระดับพ้ืนท่ี (๓) ควรสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนาในส่วนของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษามากข้ึน และ (๔) ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและ EEC 
                ๒. ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําแนวทาง
ของเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซมาปรับใช้กับ EEC และประยุกต์ใช้กับเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 



 

นโยบายที่ 
๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ โดย
อาจพิจารณาจัดหาหรือรับบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ เพ่ือนํามาจําหน่ายในราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า หรือแจกจ่ายให้เกษตรกร
นําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการรบัรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเก่ียวกับเรื่องพลังงานในภาพรวมของประเทศ สถานการณ์
พลังงานโลก และการบริหารจัดการพลังงานของต่างประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
เอกชน ท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (NGO) ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือในแต่ละกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สามารถร่วมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี พร้อมกับการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
ของประเทศต่อไป 
                    ๒.๒ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณากําหนดให้มีกลไกในลักษณะคณะทํางาน
หรือกลุ่มงาน ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพ่ือทําหน้าท่ีติดตามคดีสําคัญท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะในขั้นตอนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม นั้น 
เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรมมีข้ันตอนในการดําเนินการมาก ต้ังแต่ชั้นพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้ 
                          ๒.๒.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเหมาะสมในการให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการสอบสวน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความสงบ
เรียบร้อยในประเทศ 
                          ๒.๒.๒ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มีศักยภาพในการวิเคราะห์วัตถุพยานและหลักฐานได้อย่างแม่นยํา มีฐานอ้างอิงท่ีเป็นสากล 
รวมถึงให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํายุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระยะ ๒๐ ปี โดยกําหนดประเภทงานวิจัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
โดยให้ความสําคัญกับการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้วย 
 
 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 



 

นโยบายที่ 
๙ 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
      เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
(ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการฯ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการฯ ได้ทันที ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงการศึกษากระบวนการดําเนินงานของธนาคารที่ดิน จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ โครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดิน จํานวน ๕๘,๑๒๗,๖๐๐ บาท 
                    ๑.๓ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการท่ีดินแบบครบวงจร จํานวน ๒๖๑,๐๗๒,๔๐๐ บาท 
                    ๑.๔ โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซ่ึงมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในท่ีดินจากปัญหาการจํานองและ
ขายฝาก จํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๕ โครงการนําร่องธนาคารท่ีดิน ในพ้ืนท่ีนําร่อง ๕ ชุมชน จํานวน ๑๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) พิจารณาแนวทางการจัดต้ังธนาคารที่ดินข้ึน โดยไม่ให้มี
ความซํ้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์การจัดต้ังในลักษณะเดียวกันท่ีมีอยู่แล้ว เช่น กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นต้น 
รวมท้ังให้พิจารณาแนวทางการจัดหารายได้สําหรับการดําเนินงานของธนาคารดังกล่าว โดยไม่ให้เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน    
เกินความจําเป็น แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง   ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเป็น เพ่ือดําเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ิมเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา    
๖ ตําบล อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสํารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือดําเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ิมเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 
๖ ตําบล อําเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วงเงินงบประมาณ ๓๑๘.๐๓๑๗ ล้านบาท ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล) เร่งรัดการดําเนินโครงการดังกล่าว
ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควร
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงประโยชน์



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รับเป็นสําคัญ รวมท้ังมีการประเมินผลโครงการดังกล่าว โดยรายงานผลการดําเนิน
โครงการให้คณะรัฐมนตรีรับทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ และให้กรมทรัพยากรน้ําจัดส่งรายละเอียดความพร้อมของโครงการ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อสํานักงบประมาณตามความจําเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 

น้ําอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติยกเลิกรายการและเห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานท่ีดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงินกู้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบ
ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรพิจารณากลั่นกรองความจําเป็น ความพร้อม และความซํ้าซ้อน
ในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลฯ ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ และเร่งรัดการดําเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลี่ยนใหม่   
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สําหรับวงเงินคงเหลือจากการยกเลิกรายการที่ไม่สามารถดําเนินการได้จากการดําเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ ให้ดําเนินการส่งคืน
เป็นเงินเหลือจ่ายต่อไป นอกจากนี้ เห็นควรเร่งรัดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี    
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ และขอทําความตกลง
ในรายละเอียดด้านงบประมาณกับสํานักงบประมาณ รวมทั้งประสานงานกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการส่งคืนเงินกู้ตามขั้นตอนและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคให้ทันในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังให้บูรณาการแผนการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลฯ 
ให้สอดคล้องกับแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน   
การดําเนินโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ําของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    

   เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องท่ี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี     
พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยในท้องท่ีจังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
สระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญให้ยกเลิกระเบียบท้ัง ๒ ฉบับดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และ
ป้องกันมิให้มีการปฏิบัติงานซํ้าซ้อนกัน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  การทบทวนแผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบการดําเนินงาน
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ นั้น ควรมีการปรับปรุงการดําเนินการเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียคลองแสนแสบให้เป็นระบบและเกิด
ความย่ังยืน โดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 
                ๑. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ โดยโครงการใดท่ีได้มี  
การลงนามในสัญญาแล้วให้ดําเนนิการต่อไปได้ ส่วนโครงการใดที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาให้ชะลอการดําเนินการไปก่อน 
                ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงคมนาคม ทบทวนและจัดทําแผนการบําบัดน้ําเสียคลองแสนแสบ      
ในระยะยาวอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งการดําเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะ ๑ ปี ระยะ ๕ ปี และระยะ ๒๐ ปี 
ท้ังนี้ ให้รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  มติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ท่ีมีมติเห็นชอบ จํานวน ๓ เรื่อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                ๒. โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะท่ี ๑ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้ังอยู่ท่ีตําบลบางโปรง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
                ๓. โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ของการนิคมอุตสาหกรรม      
แห่งประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการ

ผลิตโฟม พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สาร    
เอชซีเอฟซี-๒๒ (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และ  
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) 
ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) หรือ    
สารโพลีออลท่ีมีส่วนผสมของสารเอชซีเอฟซี-141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟมทุกชนิด ยกเว้นการใช้      
ในการผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (spray foam) 
                    ๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเคร่ืองปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี-๒๒      
(สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี-๒๒ (สารคลอโร    
ไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดทําความเย็นตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง เพ่ือการจําหน่าย      
ในประเทศ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณา
ดําเนินการแจ้ง (notify) ข้อกําหนดของประกาศท้ังสองตามข้ันตอนขององค์การการค้าโลก (WTO) เพ่ือความโปร่งใส และควร
เตรียมความพร้อมในการลดการใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ภายใต้ Kigali Amendment รวมท้ังควรพิจารณากําหนด
มาตรการช่วยเหลือและตรวจสอบผู้ประกอบการนําเข้าและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (HCFCs)  



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

ในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ
ใช้สารอื่นทดแทนสาร HCFCs และกําหนดแนวทางการจัดการสารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว 
ตลอดจนควรพิจารณาให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ควรติดตามสถานการณ์
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมไปถึงกําหนด
แนวทางเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีรองรับสําหรับสนับสนุนผู้ประกอบการในการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวในอนาคต ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับ (๑) การเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย) (๒) แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน “๓ มาตรการ 
เชิงพ้ืนท่ี ๔ มาตรการบริหารจัดการ” (ขณะเกิดภัยหรือใกล้เกิดภัย) (๓) การให้ความช่วยเหลือ (ขณะเกิดภัย) และ (๔) การฟื้นฟูและแก้ไข
ปัญหาอย่างย่ังยืน (หลังเกิดภัย) ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ 
 



 

นโยบายที่ 
๑๐ 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชน   
ริมคลองลาดพร้าวมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการจัดระเบียบท่ีอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดระเบียบท่ีอยู่อาศัยท่ีรุกล้ําพ้ืนท่ีหรือลําน้ําสาธารณะ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีการจัดทําโครงการขนาดใหญ่พิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในช่วงท่ีร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ยังไม่มีผล    
ใช้บังคับ รวมท้ังให้ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
มาสังเกตการณ์และให้ข้อคิดเห็นในการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการท่ีต้องการผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านพลังงาน 

                     ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวข้องเร่งรายงานความคืบหน้าในการจัดทําแผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้
เอกชนร่วมลงทุน นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงมหาดไทย 
(กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
ภายใน ๑ เดือน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง การกําหนดให้วันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันสําคัญของชาติไทยท่ีกําหนดว่า วันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกปี 
เป็นวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้ 
                    ๑.๑ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
                    ๑.๒ เป็นวันชาติ 
                    ๑.๓ เป็นวันพ่อแห่งชาติ 
                ๒. เห็นชอบให้วันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง โครงการจัดทําบานประตูท่ีทํามาจากไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อให้
จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย) โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กรมป่าไม้) นํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น   
ได้รับการจัดสรรไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไปใช้ในการดําเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน   
ผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติสาธารณะอ่ืน ๆ ได้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม หรือตามท่ีส่วนราชการร้องขอ โดยให้ดําเนินการ
ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ   
การควบคุมและจําหน่ายพัสดุ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย 
 



                 สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง แนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นท่ี 
 ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบแนวทางการดึงดูดและจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมี
ศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง และให้องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลใช้เป็นแนวทางสําหรับ     
การบริหารอัตรากําลังของส่วนราชการในสังกัดให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ท้ังนี้ 
ให้ส่วนราชการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยมีผลต้ังแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ 
                ๒. ให้สํานักงาน ก.พ. รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรให้มีกลไก     
ในการทบทวนอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่าอัตราท่ีกําหนดยังคงสามารถเทียบเคียงกับหน่วยงาน
เอกชนและสามารถดึงดูดและจงูใจได้ และพิจารณาการเตรียมการดูแลพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญ
ภายหลังการจ้างงาน ตั้งแต่การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (mentoring) และการจัดผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจและสามารถบริหารคนที่มี
ความสามารถกลุ่มนี้ รวมทั้งควรมีกลไกการประเมินท่ีสามารถประเมินในเชิงคุณภาพและผลงานท่ีเกิดข้ึนว่ามีความสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของตําแหน่งงานนั้น ๆ รวมไปถึงการประเมินเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน และให้มีการสํารวจความคิดเห็น
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง เช่น กลุ่มนักเรียนทุนพระราชทาน ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล หรือ    
ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติเกี่ยวกับเร่ืองปัจจัยสําคัญท่ีจูงใจและดึงดูดให้เข้ามาทํางานในหน่วยงาน
ภาครัฐ และเหตุผลท่ีไม่สามารถเข้ามาทํางานในระบบภาครัฐด้วยวิธีปกติ นอกจากนี้ ควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึง
กลุ่มนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ และคนไทยท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศท่ีมีความประสงค์จะกลับมาทํางาน
ในประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้สํานักงาน ก.พ. และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการพิจารณาคัดกรองบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพเป็นท่ีประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาความจําเป็นเหมาะสมให้สอดคล้องกับอัตรากําลังของแต่ละส่วนราชการ    
ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบรายงานข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซ่ึงสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความเห็นชอบและนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว 
รวม ๓๐ เรื่อง โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ) ได้แจ้งให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเร่งรัดขับเคล่ือนต่อไปแล้ว 
                ๒. ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาขับเคลื่อนการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อน     
การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗ ต่อไป  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร 
(เกยีกกาย) ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี ้
  ๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง 
 ๑.๑ ผลงานสะสมท่ีทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๔ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๑๔ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖

  ๑.๒ การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมอบพ้ืนท่ีท่ีเหลือท้ังหมด (๑๒-๐-
๔๒.๗ ไร่) ให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยรวมส่งมอบพ้ืนท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วซ่ึงมีจํานวนรวมทั้งหมด 
๑๒๓-๑-๕ ๗/๑๐ ไร่ 

  ๒. คณะทํางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งท่ี ๒ ออกไปจํานวน ๔๒๑ วัน ยังไม่สามารถทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกท้ังยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก คือ เหตุจากการส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา รวมทั้งได้ใช้เวลาในการจัดจ้าง
ผู้ออกแบบระบบ ICT มากกว่า ๗ เดือน แต่ยังไม่ได้ผู้ออกแบบ ทําให้กระทบกับระยะเวลาการทํางานของผู้รับจ้างหลัก [บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)] จึงเห็นควรแจ้งสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดการจัดจ้าง
ผู้ออกแบบโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลักขอสงวนสิทธ์ิในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการจัดซ้ือจัดจ้าง และคําสั่ง

นายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมในคณะกรรมการกํากับการจัดซ้ือจัดจ้าง (กรณี
โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟและโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 

                ๑. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการจัดซ้ือจัดจ้าง สั่ง ณ วันท่ี 
๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. คําสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมในคณะกรรมการกํากับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(กรณีโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) สั่ง ณ วันท่ี ๒๖ 
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในที่ดินราชพัสดุท่ีได้มาตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ท่ี ๑๗/๒๕๕๘ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในท่ีดินราชพัสดุท่ีได้มาตามคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๗/๒๕๕๘ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สําหรับงบประมาณ  
ในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๔๐๐,๔๘๑,๔๕๘ บาท ให้กับกรมธนารักษ์เพ่ือสมทบกับ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ตามเอกสาร 
กันเงินเลขท่ี ๓๐๐๙๗๓๓๙ และ ๓๐๐๙๗๓๔๐ จํานวน ๓๗,๘๒๗,๕๐๗ บาท รวมท้ังสิ้น ๔๓๘,๓๐๘,๙๖๕ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสําหรับค่าขนย้าย (ท่ีดิน) สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ไม้ผล พืช (อาสิน)    
โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน และให้กรมธนารักษ์ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้
งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนในบางกรณี     
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามภาระการจ่ายเงินช่วยเหลือราษฎรท่ีเกิดข้ึนจริงตามเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การดําเนินการจ่ายค่าขนย้าย (ท่ีดิน) สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ไม้ผล พืช (อาสิน) แก่ราษฎร ควรมีการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลให้ตรง
กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งจังหวัดตากควรสร้างความเข้าใจกับราษฎรส่วนท่ีเหลือท่ียังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อให้
ได้ข้อยุติโดยเร็ว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 



                 สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
              ๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการให้มี
คณะกรรมการกลางเพื่อทําหน้าท่ีตรวจสอบโครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีมูลค่าสูงต้ังแต่ก่อนเริ่มดําเนิน
โครงการ เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการ ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวนําร่องการตรวจสอบโครงการด้านการคมนาคม
ขนส่ง เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
                ๒. ในการจัดทําเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือ
เพ่ือสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน  
ของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อดังกล่าวท่ีจัดทําขึ้นให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือทําความเข้าใจ
และนําไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและประชาชนในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดย 
ให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยกําชับผู้ว่าราชการจังหวัด
ดําเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย 
                ๓. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดตรวจสอบการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบท่ีมีปัญหาติดขัด ล่าช้า 
หรือค้างการดําเนินการมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตของทางราชการ   
ท่ีประชาชนหรือเอกชนได้ยื่นเรื่องไว้ รวมทั้งเรื่องที่เป็นการอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ 
ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ขอปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการอ่ืนของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สํานักงานราชบัณฑิตยสภาปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการอื่น
ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่สํานักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ ดังนี้ 
                ๑. กรรมการ ท่ีปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ท่ีไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายคร้ังในอัตราคนละ ๑,๖๐๐ บาทต่อครั้ง 
                ๒. กรรมการ ท่ีปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการท่ีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างสํานักงานราชบัณฑิตยสภา      
ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราคนละ ๔๐๐ บาทต่อคร้ัง (หนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการท่ีมิใช่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างสํานักงานราชบัณฑิตยสภา) 
                ๓. ประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการนั้นมีสิทธิได้รับ     
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ผู้ซ่ึงทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับ
ประธานกรรมการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณา
แต่งต้ังข้าราชการตํารวจ สั่ง ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ  ดังนี้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘

                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถ่ิน 
สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐  
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๙/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารง

ตําแหน่ง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ัง

ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจํานวนของอาวุธปืนพกสั้นก่ึงอัตโนมัติท่ีได้ทําการจัดซ้ือไว้เพ่ือใช้ในราชการของ

สํานักงาน ปปง. เพ่ือให้ได้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรแก่ยุทธภัณฑ์ท่ีใช้ในราชการตามภาค ๔ ประเภท ๑๓ แห่งพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีอาวุธปืนพกส้ัน แบบกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด ๙ มิลลิเมตร จํานวน ๔๐ กระบอก ท่ีได้ทําการจัดซ้ือไว้ใช้ในราชการของสํานักงาน ปปง. ได้เป็นกรณีเฉพาะราย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือแยกภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาเป็น
หน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับดูแล ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และ 
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา     
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. เห็นชอบให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีสถานะเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์อย่างเดิม สําหรับการจัดสรร
งบประมาณให้เป็นเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิจุฬาภรณ์นั้น ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมในโอกาสต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

                ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 

 ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสท่ี ๑ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชนท่ีย่ืนเร่ืองผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และ    



                 สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมท้ังสิ้น ๔๓,๔๐๑ ครั้ง รวมจํานวน ๒๖,๔๒๑ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องท่ีประชาชนร้องทุกข์/เสนอ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรําคาญ รองลงมาคือ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐในประเด็น
ท่ีหลากหลาย แจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่ายและเสพยาเสพติด แจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนัน และหนี้สินนอกระบบ 
ตามลําดับ ท้ังนี้ สามารถดําเนินการจนได้ข้อยุติ จํานวน ๒๒,๙๙๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๑ และอยู่ระหว่างการดําเนินการ    
ของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน ๓,๔๓๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๙ ตามที่สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ความสําคัญแก่การเร่งรัดการดําเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ให้มีผลเป็นท่ียุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการให้อํานาจกําหนดพ้ืนท่ีควบคุมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งต้ังนายกเมืองพัทยา สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ 
กุมภาพันธ์ พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการนําแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชน   
ริมคลองลาดพร้าวมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการจัดระเบียบท่ีอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดระเบียบท่ีอยู่อาศัยท่ีรุกล้ําพ้ืนท่ีหรือลําน้ําสาธารณะ 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดทําโครงการขนาดใหญ่พิจารณา
จัดทําข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในช่วงท่ีร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
ยังไม่มีผลใช้บังคับ รวมทั้งให้ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรที่เก่ียวข้องในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องมาสังเกตการณ์และให้ข้อคิดเห็นในการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ       
ท่ีต้องการผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านพลังงาน 

                     ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เร่งรายงานความคืบหน้าในการจัดทําแผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดินและการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน นั้น 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภายใน ๑ เดือน 

 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย สั่ง ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ และ
เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟ    
แห่งประเทศไทย 
                ๒. รับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกํากับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ สั่ง ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการดําเนิน
ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการของการยางแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ประกอบด้วย การดําเนินตามนโยบายส่งเสริมการผลิตหรือปลูกยางพารา และการตลาดยางพารา รวมท้ัง
ความเห็นของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงมีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
              ๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการให้มี
คณะกรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบโครงการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีมูลค่าสูงต้ังแต่ก่อนเริ่มดําเนินโครงการ
เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการ ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวนําร่องการตรวจสอบโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง 
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
                ๒. ในการจัดทําเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือ       
เพ่ือสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
จัดส่งเอกสารหรือสื่อดังกล่าวท่ีจัดทําข้ึนให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือทําความเข้าใจและนําไป
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และท่ัวถึง โดยให้พิจารณาใช้
ช่องทางการเผยแพร่ท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยกําชับผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการ     
เรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย 
                ๓. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดตรวจสอบการดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ในความรับผิดชอบท่ีมีปัญหาติดขัด ล่าช้า หรือค้าง
การดําเนินการมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตของทางราชการท่ีประชาชน
หรือเอกชนได้ย่ืนเรื่องไว้ รวมท้ังเรื่องท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการ
เสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุเครืองาม) เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง ร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ท่ีพ้นจากราชการขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการ

ฝ่ายพลเรือน จํานวน ๕ ฉบับ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรวม ๕ ฉบับ ซ่ึงมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการทางวินัย
แก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการในฝ่ายพลเรือน เพ่ือให้กฎหมายขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือนเป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๒. ให้รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ท. เห็นควรปรับถ้อยคําของร่างพระราชบัญญัติ
ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีข้อสังเกตว่าการกําหนดเงื่อนเวลาสั่งลงโทษไว้ ๓ ปี นับแต่วันพ้นจาก
ราชการอาจทําให้การสอบสวนมีความล่าช้า อาจเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างข้าราชการผู้ท่ีพ้นจากราชการไปแล้วกับผู้ท่ียังอยู่ใน
ราชการ สํานักงานศาลปกครองเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... ไม่ควรกําหนดความในวรรคสอง 
ของร่างมาตรา ๑๐๐ และควรปรับปรุงถ้อยคําในวรรคสามและวรรคสี่ให้ครอบคลุมการวินิจฉัยของศาลปกครองทุกกรณี สํานักงาน 
ป.ป.ช. มีข้อสังเกตว่าตามร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๕ ฉบับ ท่ีกําหนดให้ในกรณีศาลปกครองมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษ
เพราะเหตุกระบวนการดําเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ดําเนินการทางวินัยและมีคําสั่งใหม่ภายใน ๓ ปี นับแต่วันท่ีมี  
คําพิพากษาถึงท่ีสุด อาจเกิดปัญหาในทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มีข้อสังเกตว่าควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๕ ฉบับ โดยเพ่ิมความในวรรคสองเป็น “... หรือหน่วยงานท่ีมีกฎหมายให้อํานาจ    
ในการดําเนินการชี้มูลความผิดและลงโทษในลักษณะดังกล่าว...” กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด ควรเป็นเฉพาะฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการหรือกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีการยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการขอปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ในส่วนของมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง จากเดิม “ความในวรรคหนึ่ง      
ไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด” แก้ไขเป็น “กําหนดเวลาในการเร่ิม
ดําเนินการทางวินัย และกําหนดเวลาในการสั่งลงโทษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พ้นจากราชการ อันมิใช่เพราะ
เหตุตายตามวรรคหนึ่ง ไม่นํามาใช้บังคับแก่กรณีซ่ึงเป็นการดําเนินการทางวินัยตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๕ ฉบับ ให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  การดําเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (แนวทาง     

การปรับระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ท้ังในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและรายงานความคืบหน้าในการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ได้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยจะมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวจะกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน   
ในการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดมาตรการ
เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับสาธารณชน ดังนั้น ในระหว่างรอการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นควรให้กรมบัญชีกลางดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้างต้นเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒

  ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ดําเนินการซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
รวมท้ังสร้างการรับรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซ่ึงจะทําให้การจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐ        
มีความโปร่งใสและรัดกุมมากข้ึน และให้เตรียมความพร้อมท้ังด้านบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนดูแล    
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีประสิทธิภาพ 

  ๓. เห็นชอบแนวทางการปรับระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐท้ังในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ (๑) กรณีปัญหา
การกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ชัดเจน กําหนดคุณลักษณะเป็นการล็อคสเปค และกําหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง (๒) กรณี
ปัญหาการสมยอมราคาในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (การฮ้ัวประมูล) (๓) กรณีปัญหาการจัดซ้ือผ่านคนกลาง (Agent)  (๔) แนวทาง  
การกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ (๕) แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง และ (๖) ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด
แนวทางปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันท่ี ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือกํากับไม่ให้ข้าราชการและพนักงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดยเคร่งครัด 

  ๔. ให้กระทรวงการคลังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเพ่ิมเติมเพ่ือกํากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึน
ตามกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจให้มีข้ันตอนท่ีชัดเจน รวมถึงการแต่งต้ังกรรมการของบริษัทในเครือ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

  ๕. รับทราบรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความไว้ชั้นหนึ่งก่อน 
ตามทึ่ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเสนอ 

  ๖. ให้กระทรวงการคลังและศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      
เรื่อง สรุปการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๒๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-      

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๒๖ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ 
และให้ กขร. รวบรวมสรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน เพื่อใช้       
ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลต่อไป มีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม 
                ๒. การปฏิรูปประเทศ กขร. ได้มีการติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้าการดําเนินการตามประเด็นปฏิรูป โดยกระทรวง 
การคลังได้รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่องการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องด่ืมท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ 
  
 



                 สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

               ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน  
                    ๓.๑ ด้านความม่ันคง เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการดําเนินการและเฝ้าระวังเว็บไซต์ท่ีเข้าข่ายละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม 
                    ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ให้กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยท่ัวไปท่ียังไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศัย การพัฒนา กศน. ตําบล เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างและ
กระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 
                    ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล 
                    ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น โครงการห้องสมุดอาเซียน การจัดงาน CLMVT Forum 2016 เพ่ือส่งเสริมการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการติดตามการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนด้านประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย 
                    ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนท่ี โครงการมหกรรม
ขายทอดตลาดทรัพย์สินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม 

 



 
นโยบายที่ 

๑๑ 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้พิจารณาตัดสินชี้ขาดการดําเนินคดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจด้วยกันเอง 
รวม ๑๒ เรื่อง ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของ
ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอ และแจ้งให้สํานักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องคืนตัวความหรือส่งคําตัดสินชี้ขาดและ       
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้คู่กรณทีราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ โดย
อาจพิจารณาจัดหาหรือรับบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ เพ่ือนํามาจําหน่ายในราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า หรือแจกจ่ายให้เกษตรกร
นําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเก่ียวกับเรื่องพลังงานในภาพรวมของประเทศ สถานการณ์
พลังงานโลก และการบริหารจัดการพลังงานของต่างประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
เอกชน ท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (NGO) ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือในแต่ละกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สามารถร่วมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ี พร้อมกับการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
ของประเทศต่อไป 
                    ๒.๒ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณากําหนดให้มีกลไกในลักษณะคณะทํางาน
หรือกลุ่มงาน ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพ่ือทําหน้าท่ีติดตามคดีสําคัญท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะในขั้นตอนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม นั้น 
เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรมมีข้ันตอนในการดําเนินการมาก ต้ังแต่ชั้นพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้ 
 
                          ๒.๒.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเหมาะสมในการให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนในส่วนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการด้านการสอบสวน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความสงบ
เรียบร้อยในประเทศ 
                          ๒.๒.๒ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวน
ดําเนินคดีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มีศักยภาพในการวิเคราะห์วัตถุพยานและหลักฐานได้อย่างแม่นยํา มีฐานอ้างอิงท่ีเป็นสากล 
รวมถึงให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํายุทธศาสตร์     
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระยะ ๒๐ ปี โดยกําหนดประเภทงานวิจัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ     
โดยให้ความสําคัญกับการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และคํานงึถึงความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรด้วย 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

 
 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 

ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) 
        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(การวางทรัพย์) มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเพ่ิมวรรคสี่ของมาตรา ๓๓๓ กําหนดให้
สํานักงานวางทรัพย์ประจําตําบลให้หมายความรวมถึงสํานักงานบังคับคดี สังกัดกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปนื วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ว่าตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีตรวจพิจารณาแล้ว ไปเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซ่ึงกําหนดไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวมีลักษณะเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีกําหนดข้ึน เนื่องจากมีเหตุพิเศษเกี่ยวกับ
ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ความจําเป็นท่ีจะต้องใช้มาตรการควบคุมตามคําสั่งหรือประกาศดังกล่าวอาจมีการผ่อนคลายลงได้ตามสถานการณ์บ้านเมือง จึงไม่มี
ความจําเป็นต้องเพิ่มบทบัญญัติตามคําสั่งหรือประกาศดังกล่าว ส่วนการกําหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายในเร่ืองนี้ ได้กําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
                ๒. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ของกระทรวงมหาดไทย ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
ให้มีบทบัญญัติท่ีเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนแก้ไขบทกําหนดโทษและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการจัดทํากรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองของร่างพระราชบัญญัติ
ในเรื่องนี้เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยด่วนต่อไป 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 
  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง

ของรัฐ 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖

       ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ โดย
อาจพิจารณาจัดหาหรือรับบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ เพ่ือนํามาจําหน่ายในราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า หรือแจกจ่ายให้เกษตรกร
นําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการรบัรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเก่ียวกับเรื่องพลังงานในภาพรวมของประเทศ สถานการณ์
พลังงานโลก และการบริหารจัดการพลังงานของต่างประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ 
เอกชน ท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากําไร (NGO) ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือในแต่ละกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้สามารถร่วมกันพิจารณา
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ี พร้อมกับการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
ของประเทศต่อไป 
                    ๒.๒ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณากําหนดให้มีกลไกในลักษณะคณะทํางาน
หรือกลุ่มงาน ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพ่ือทําหน้าท่ีติดตามคดีสําคัญท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน โดยเฉพาะในขั้นตอนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม นั้น 
เนื่องจากขณะนี้งานด้านการสอบสวนหรือไต่สวนในกระบวนการยุติธรรมมีข้ันตอนในการดําเนินการมาก ต้ังแต่ชั้นพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จึงมอบหมายให้ 
                          ๒.๒.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาความเหมาะสมในการให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ ของประชาชนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการสอบสวน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความสงบ
เรียบร้อยในประเทศ 
                          ๒.๒.๒ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานประกอบการสืบสวน
สอบสวนดําเนินคดีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มีศักยภาพในการวิเคราะห์วัตถุพยานและหลักฐานได้อย่างแม่นยํา มีฐานอ้างอิงที่
เป็นสากล รวมถึงให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้วย 
                ๓. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กํากับให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํายุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมระยะ ๒๐ ปี โดยกําหนดประเภทงานวิจัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยให้ความสําคัญ
กับการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และคํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรด้วย 
 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๘๑ เรื่อง  

 
 
 

                                 แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                   
         แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงต้ังแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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๕๙

พ.ย. 
๕๙
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๕๙

ม.ค. 
๖๐

ก.พ. 
๖๐

๑๐๘

๒๔๔๒๒๕

๓๔๒

๒๓๙

๒๙๑

๔๐๘

๒๓๓
๒๗๗

๓๒๐
๒๖๖

๑๙๗

๔๒๔

๓๐๖
๓๓๒

๓๕๕

๒๓๓๒๓๘

๓๑๙

๒๓๖

๓๒๖

๒๓๓๒๓๘

๓๒๓
๒๖๕

๒๓๙
๒๗๗

๑๙๘

๒๗๒

๑๘๑

เดือน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๑ เร่ือง

จํานวนเรื่อง 

เดือน 



       สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
                   (วนัที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๘๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๔๕ เรื่อง วาระเพ่ือ
ทราบ ๑๑๔ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๑๖ เรื่อง  

   
   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชมุคณะรัฐมนตร ี

 

 

––  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45

114
ป, 6

อ, 16

วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง (๓.๓๒ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๔๕ เรื่อง (๒๔.๘๖ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๑๔ เรื่อง (๖๒.๙๘ %) 

วาระอื่น ๆ ๑๖ เรื่อง (๘.๘๔ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๑  เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๑๕๙ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๔๕   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ    ๓๙  เรื่อง  วาระจร   ๖  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๑๔    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ  ๙๐  เรื่อง  วาระจร   ๒๔  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องเพ่ือทราบ

๓๙

๙๐

๖
๒๔

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จํานวนเรื่อง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๑๕๙ เร่ือง



       สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
                   (วนัที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๘๑ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
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๑
๑
๑

๗
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๓
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๑
๑
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๔
๔
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๖
๑
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๑๗

๗
๒
๒

๑๐
๑๖

๓
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๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

รพบ.
บจธ.

ป.ป.ท.
สปสช.

สลธ.คสช.
ดท.
ตช.
สผ.
สว.

ปปช.
ปปง.
พว.
ศย.
อส.
อก.
สธ.
ศธ.
วท.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พน.
ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
กห.
นร.

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๑  เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 
 เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรฐัมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีทีจ่ําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายน้ี นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 
 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๐๖ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๗๕ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๕๗ เรื่อง
๘๖.๗๔ %

เรื่องกฎหมาย
๒๔ เรื่อง
๑๓.๒๖ %

นโยบายรัฐบาล
106

58.56%
ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

75
41.44%

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๑  เร่ือง

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๗๕ เรื่อง 
๔๑.๔๔ % 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๖ เรื่อง 
๕๘.๕๖ % 

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๑  เร่ือง 



       สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
                   (วนัที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๐

๑๙
๑๔

๐
๓

๒๙

๓ ๑

๘

๒๔

๕

จํานวนเรื่อง 

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

(๑)    การปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒)    การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(๓)    การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
(๔)    การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕)    การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
(๖)    การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(๗)    การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
(๘)    การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
(๙)    การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน 
(๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๖ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                     (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา   

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๔

๓๓
๒๗

๔
๑๖

๘

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๖)   (๕)  (๔)  (๓)  (๒)  (๑)   

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๒ เร่ือง



       สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
                   (วนัที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
      
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๒๑ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

 
 

 
 
 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๔ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
 
 
 

ภาคตะวันออก
จํานวน ๓ เรื่อง

๑๔.๒๙ %

ภาคกลาง
จํานวน ๗ เรื่อง

๓๓.๓๔ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๒ เรื่อง

๙.๕๒ % 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน ๘ เรื่อง
๓๘.๐๙ %

ภาคใต้
จํานวน ๑ เรื่อง

๔.๗๖ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗ ๔
๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๖

๒ ๗ ๙
๔

๑๔ ๑๒
๔ ๒ ๔ ๒ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

รวมทั้งสิ้น  ๒๑ เร่ือง

จํานวนเรื่อง 

หน่วยงาน 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ีและร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติถอนสภาพและโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตําบลห้วยกะปิ  
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่บริษัท ทัศนาชลบุรี จํากัด พ.ศ. .... 

๗๓๑๓/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐]

๒. ร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ
ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน จํานวน ๕ ฉบับ

๗๔๙๔/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐]

๓. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๗๔๖๕/๖๐ [๒๘/๐๒/๒๕๖๐]
๔. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๖๒๐/๖๐ [๒๔/๐๒/๒๕๖๐]
๕. ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖๗๓๘/๖๐ [๒๑/๐๒/๒๕๖๐]

๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) 

๕๑๕๘/๖๐ [๐๗/๐๒/๒๕๖๐]

 

  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๑๗ 

รวม ๑๗ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เรื่องที่เป็นรฐัธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีจํานวน ๔๖ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

รัฐ 
ธรรมนูญ 

พระราช
บัญญัติ

พระราช
กําหนด

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง ระเบียบ ประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี  ๑      
กระทรวงการคลัง  ๒  ๑๐ ๑  ๒ 
กระทรวงกลาโหม  ๑   ๒   
กระทรวงยุติธรรม  ๑  ๒    
กระทรวงศึกษาธิการ  ๑   ๑   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ๑ ๑   
กระทรวงคมนาคม    ๓    
กระทรวงแรงงาน    ๑    
กระทรวงสาธารณสุข    ๑    
กระทรวงอุตสาหกรรม    ๕    
กระทรวงมหาดไทย     ๘   
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์      ๑  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๑      

รวม  ๗  ๒๓ ๑๓ ๑ ๒ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
กห. กระทรวงกลาโหม สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กค. กระทรวงการคลัง ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
กต. กระทรวงการต่างประเทศ อส. สํานักงานอัยการสงูสุด 
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา พว. สํานักพระราชวัง 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คค. กระทรวงคมนาคม ปปช. สํานักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ดท. กระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สปสช. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พน.   กระทรวงพลังงาน ป.ป.ท. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
พณ.   กระทรวงพาณิชย์ รพบ. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
มท.   กระทรวงมหาดไทย บจธ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน) 
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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