


     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 ๑–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และจัดทําเป็น CD สรุป
สาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายช่ือและสรุปสาระสําคัญมติ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทํารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จํานวนคร้ังการประชุม จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สําหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับน้ีจะปรากฏเฉพาะเร่ืองที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่าน้ัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น การพิจารณากําหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย” โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เป็นต้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
และการปฏิบัติราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ
การทํางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย  

 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
มีนาคม ๒๕๖๐ 



 
 - ๑ -
 
 
 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่สอคดล้องกับนโยบายด้านน้ี ๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน 
สรุปผลการพิจารณาดําเนินการตามผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กรณีชาวโรฮิงญาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และกรณีการสังหารหมู่
แรงงานข้ามชาติชาวกะเหร่ียงสัญชาติพม่า  

๘๑๗๗/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๒

แนวทางในการแก้ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย กรณีนําเรือออกนอกระบบ
จํานวน ๓ ลํา  

๘๓๙๘/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๒

ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ....
และร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. ....  

๘๓๘๓/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๒

ร่างพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ๘๒๒๓/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๓
ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเล
ออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล พ.ศ. ....

๙๒๐๐/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๓

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ
ต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘๙๑๖/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๔

การเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ 
เก่ียวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์นํ้าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพ  
ย้ายถิ่นไกล  

๘๐๘๔/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐]
 

๔

สรุปผลการปฏิบัติการภายใต้โครงการแม่นํ้าโขงปลอดภัย ๒๕๕๙ และการนําเสนอ
วีดิทัศน์สรุปผลการปฏิบัติการฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๙๘๔๕/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐]
 

๔

ขออนุมัติกรอบเจรจาเพ่ือเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention 
on the Cooperation for Prevention and  Combating of Human Trafficking)

๑๐๐๓๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐]
 

๕

การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญ ว ๑๔๑/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๕
การออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 
ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐๗๙๕/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๖

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด

๑๑๐๓๔/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๖

สารบญั



 
 - ๒ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ

ป้องกันประเทศ 
 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
การดําเนินการเพื่อบริจาคเงินเพ่ิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๒ ๘๔๒๕/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗

การรายงานผลการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และการเสนอตัว
ขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SportAccord Convention 2018

๘๒๕๔/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗

ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา 
ครั้งที่ ๖  

๘๒๔๗/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๘

สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)

๘๙๐๖/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๘

สรุปการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(สภาซีเมค)  

๑๐๕๖๙/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๙

ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงการทําประมงสําหรับพ้ืนที่ทางตอนใต้
ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA)

๙๑๙๐/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๙

ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

๙๑๔๐/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๑๐

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนด 
ให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐไลบีเรีย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ....  

๙๙๗๑/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๑๐

ท่าทีไทยและกรอบการเจรจาสําหรับการเจรจาตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ๑๐๐๔๕/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๑๐

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

๑๐๐๒๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๑๑

การดําเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และราชอาณาจักรไทย  

๑๐๐๒๓/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๑๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๕๓/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๑๒

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) 
ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑๐๗๔๘/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๑๒

สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ ๗

๑๐๕๗๔/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๑๓

ขอความเห็นชอบในการขอขยายระยะเวลาการทําลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาออตตาวา ครั้งที่ ๒

๑๑๐๕๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๑๓



 
 - ๓ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

๑๑๐๘๗/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๑๔

การเสนอช่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบภายนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Board of Auditors) 
และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของหน่วยงานภายใต้องค์การ
สหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน

๑๑๑๙๐/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๑๕

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่  
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย

รายงานการเดินทางไปราชการในต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

๗๙๙๗/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๑๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔  

๑๐๕๖๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๑๖

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ  
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๑๔/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๑๗

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๓๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๑๗

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๕๓/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๑๘

ขอความเหน็ชอบแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔  

๘๔๕๒/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๑๙

สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ และการช่วยเหลือ ๘๑๙๐/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๑๙

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๕๖/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๒๐

แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  

๘๒๖๓/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๒๐

ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๘๒๑/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๒๑



 
 - ๔ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบ  
ภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ. ....

๙๘๓๘/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๒๑

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย  
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ
อุทกภัยในภาคใต้)  

๑๐๗๗๕/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๒๒

ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ภายใต้มาตรา ๒๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐๙๖๒/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๒๒

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิสําหรับคนพิการ) เพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช

๑๐๙๘๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๒๒

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 

และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา
เขตป่าสงวน

ภาวะสังคมไทย 
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๕๙ ๑๐๕๘๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๒๓

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๓๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๒๔

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ ๙๔๙๕/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๒๕

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

     ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย



 
 - ๕ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน

เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
 

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  
 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

การเสนอโขนและนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  
ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก  

๑๑๑๙๒/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๒๖ 

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล

 

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี  
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
 

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต  

๑๑๐๗๖/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๒๗ 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 
 

    ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  
การรายงานผลการดําเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และการกําหนด
มาตรการเพ่ิมเติม  

๘๙๑๓/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๒๗ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบ 
การขนส่ง พ.ศ. .... 

๙๓๐๑/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๒๘ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (การกําหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม)  

๑๐๖๐๙/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๒๘ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ   ๑๐๕๗๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๒๘ 

    ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  



 
 - ๖ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

      ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

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

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว(ร) ๑๐๗/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๓๐ 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ว ๑๑๕/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๓๐ 

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว ๑๑๓/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๓๑ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม  
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี ว ๑๒๙/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๓๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๓๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๓๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๓/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๓๓ 

การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  

๙๑๖๘/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๓๓ 

ผลการดําเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ ๑๐๐๑๒/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๓๔ 

ขออนุมัติดําเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว 
(หนอนหัวดํา) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 

๑๐๑๙๕/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๓๔ 

ผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว 
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐   

๑๑๐๔๒/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๓๕ 

งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก  ๑๑๐๕๘/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๓๕ 

ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเน้ือสร้างอาชีพ 
ระยะที่ ๒  

๑๑๐๑๘/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๓๖ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  
ผลการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลฟิลิปปินส์  

๑๑๑๘๓/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๓๖ 



 
 - ๗ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ขออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่นํ้า
เจ้าพระยา  

๙๒๒๑/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๓๗

การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก 
รายการ โมโต จีพี ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (๓ ปี)

๑๐๐๕๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๓๘

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
     ๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  

ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ ๑๐๕๕๒/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๓๘

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

รายงานผลการประชุม LNG Producer-Consumer Conference 2016 และ
การประชุม The 27th Meeting of Energy Charter Conference and Ministerial 
Meeting  

๗๙๙๔/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๓๙

ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ

๙๒๑๓/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๓๙

ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ๑๑๐๖๕/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๔๐
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๑) ๑๑๑๐๒/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๔๐

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษโีดยปรับปรงุโครงสรา้งภาษี
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

๙๐๙๐/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๔๑

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ๑๐๑๓๐/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๔๑

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดําเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๘๙๒๙/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๔๑

การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ๑๑๑๙๗/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๔๒

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมรายการ
ค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (พ้ืนที่ต่อเน่ือง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนแม่บทบูรณาการ
พัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้างศึกษา
การจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๘๒๗๓/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๔๒

ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  
๒๕๓๗ เรื่อง พ้ืนที่ที่ควรกําหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดิน
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-
สํานักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก)  

๘๔๐๘/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๔๓



 
 - ๘ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
รายงานผลการพิจารณาการดําเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จํานวน 
๗ เส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๑๑๑๗๘/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๔๔

ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

๑๐๙๗๒/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๔๔

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๒๙/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๔๕

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสากิจ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๘๕๖๖/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๔๖

การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ  
ในภาพรวม  

๘๔๓๔/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๔๖ 

รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๖๐
ไตรมาส (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙)  

๘๙๒๓/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๔๗ 

ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีที่จะครบกําหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เพ่ิมเติม ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๙๑๗๗/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๔๗ 

รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย

๑๑๐๗๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๔๘ 

   ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

 

รายงานผลการดําเนินการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ  
ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” 

๘๐๓๗/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๔๙ 

รายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ ๘๙๐๔/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๔๙ 
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเช่ือ SMEs 
Transformation Loan  

๑๐๐๖๗/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๔๙ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๓๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๕๐ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๕๓/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๕๑



 
 - ๙ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี ๘๒๑๗/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๕๒
การจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
เพ่ือให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ

๘๔๘๐/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๕๒

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๕๓/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๕๓

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๙ และทั้งปี ๒๕๕๙  ๘๙๐๒/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๕๔
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ๑๐๕๕๖/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๕๔
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ ๑๐๕๔๒/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๕๔

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  การยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ในการให้สิทธิประโยชน์
แก่นักลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลนอกภาคีอาเซียนที่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

๙๐๕๖/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๕๖

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  

โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดําเนินการตาม
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงในระยะแรก

๑๑๒๗๖/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๕๗

พิธีสาร ๒ การกําหนดที่ทําการพรมแดน (Designation of Frontier Posts) และ
ภาคผนวก ที่ทําการพรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement 
on the Facilitation of Goods in Transit : AFAFGIT)

๑๐๘๐๐/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๕๗

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป

ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการขนส่งในชนบทอย่างย่ังยืน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

๘๘๘๑/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๕๘

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๒๙/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๕๘
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๓๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๕๙



 
 - ๑๐ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
การลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ๑๐๑๗๐/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๖๐

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑๑๖๙/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๖๑

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๒๙/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๓๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๖๒

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

     ๘ .๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) ๙๔๑๓/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๖๓

(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙  

๙๑๒๗/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๖๔

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ๘๑๙๙/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๖๕

ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ๘๖๐๔/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๖๕

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
          ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ๑๑๒๔๕/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๖๖



 
 - ๑๑ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ 
และการประชุมที่เก่ียวข้อง  

๑๑๑๕๘/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๖๗ 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
  ที่ดินของรัฐ 

 

     ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ  
ในทุกมิติ 

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๓๙/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๖๗ 

      ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย   

ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....  

๙๓๑๙/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๖๘ 

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ๙๓๘๓/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๖๙

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกํากับของรัฐ เพ่ือช่วยดําเนินงาน
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ว ๑๑๙/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗๑

แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

๘๓๗๙/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗๑

การพิจารณากําหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย”  ว ๑๑๒/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗๑

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (ค่าใช้จ่าย
สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)

๘๒๓๓/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗๒

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ [เรื่อง การพัฒนาบุคคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (เพ่ิมเติม)]

ว ๑๒๐/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗๒

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๙๙๗๗/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๗๒

การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ

ว ๑๓๘/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๗๒

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ ๑๐๕๗๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๗๓

การกําหนดหลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทนของประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการเฉพาะด้าน อนุกรรมการ และคณะทํางาน 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑๐๔๗/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๗๓

ขอเพ่ิมกรอบอัตรากําลังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) ๑๑๒๐๖/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๗๔



 
 - ๑๒ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
       ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

 

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาล  

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐)  

๙๐๘๑/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐] ๗๕ 

การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(กขร.) 

 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๗ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)  

๙๗๗๔/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๗๕ 

การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ 
ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐)  

๑๐๕๕๙/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๗๖ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญ  ว ๑๔๑/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๗๗ 



 
 - ๑๓ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน

 

ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๘๖/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗๗
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๘๓๙๐/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐] ๗๘

ร่างพระราชบัญญัติที ่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๙๗๘๗/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๗๘

การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญ ว ๑๔๑/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐] ๗๙
ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสี พ.ศ. ....  

๑๑๒๖๓/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๗๙

ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

๑๐๗๗๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๘๐

ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือขยายขอบเขตการทําธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้อง  
ในการดําเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ร่างกฎหมาย รวม ๓ ฉบับ)

๑๐๗๖๒/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๘๐

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อน  
กับกฎหมายอ่ืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๐๙๕๕/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๘๑

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยตุิธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

      ๑๑ .๔ นํา เทค โน โลย ีที ่ท ันสม ัยและความรู ้ท า ง  
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. ....

๑๑๓๔๗/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐] ๘๒

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 



 
 - ๑๔ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

๙๓๐๖/๖๐ [๑๔ /๐๓/๒๕๖๐] ๘๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น  



 
  - ๑๕ -
 
 
 
 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๘๔ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๘๕ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๘๖ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๘๗ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๘๘ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง 
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 ๘๘ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา  

   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๘๙ 

   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๙๐ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๙๑ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๙๑ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

๙๒ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๙๓ 

ตารางอักษรย่อ ๙๔ 

  
  

สารบญั



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปกป้องและเชิดช ู

สถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 

 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                       (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีสอคดล้องกับนโยบายด้านนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 
 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 
 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดําเนินการตามผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีชาวโรฮิงญาที่เดินทางเข้ามา    

ในประเทศไทย และกรณีการสังหารหมู่แรงงานข้ามชาติชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่า  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาดําเนินการตามผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีชาวโรฮิงญา     

ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และกรณีการสังหารหมู่แรงงานข้ามชาติชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่า ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และกรณีสังหารหมู่แรงงานข้ามชาติชาวกะเหรี่ยง
สัญชาติพม่า ซ่ึงมีการกําหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดการแรงงานข้ามชาติ รวมถึงเสนอให้หน่วยงาน   
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกท้ังเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยให้มีความชัดเจน เป็นต้น 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  แนวทางในการแก้ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย กรณีนําเรือออกนอกระบบ จํานวน ๓ ลํา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบกรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดซ้ือเรือประมง น.เจริญชัยสมุทร ๑ พร้อมเคร่ืองยนต์และ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ลํา ในวงเงิน ๑๒,๕๓๖,๑๖๓.๐๔ บาท โดยเห็นควรให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเสนอขอยกเว้นผ่อนผัน   
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามขั้นตอนต่อไป และรับทราบ    
การดําเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย กรณีท่ีไม่สามารถนําเรือออกนอกระบบได้ จํานวน ๒ ลํา 
และจะนํางบประมาณรายจ่ายเพ่ือการดังกล่าวไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและวางปะการังเทียม และคุ้มครองป้องกันการบุกรุก
ทําลายระบบนิเวศน์ปะการังเทียมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดําเนินการ   
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณท่ีเห็นว่า หากมีประเด็นท่ีไม่สามารถดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในข้ันตอนใดบ้าง ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอยกเว้น/ผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุต่อไป และให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดําเนินการตรวจรับให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นตามแบบรูปและรายละเอียด ข้อกําหนด และขอบเขตของงานตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาด้วย รวมท้ังให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีมาตรการในการควบคุมกรณีท่ีต้องลดจํานวนเรือให้เหมาะสมกับจํานวนสัตว์น้ํา เพ่ือเป็นการรักษาดุล
ทางธรรมชาติ และไม่กระทบต่อเงื่อนไขหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   

       เรื่อง  ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกําหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... และ    
ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ                
มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย เพ่ือเป็นมาตรการ
ในการป้องกัน ยับย้ังและขจัดการกระทําประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ตามที่สหภาพยุโรปได้มีการประกาศเตือน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

                  ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชกําหนดดังกล่าว รวมท้ัง
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเม่ือมีการบังคับใช้พระราชกําหนดดังกล่าว ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   

       เรื่อง  ร่างพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทย เพ่ือประโยชน์
ในการควบคุมการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานและป้องกันมิให้มีการลักลอบการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศ ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนท่ีเห็นควรคงหลักการตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยกําหนดให้เงินค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บได้ให้นําส่งเข้ากองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวได้ตามที่กระทรวงการคลัง
อนุญาต และควรให้มีการกําหนดกรอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือและอุดหนุนเงินกองทุนฯ ให้ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดความซํ้าซ้อน     
ในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรัฐอ่ืนท่ีได้ดําเนินการอยู่แล้ว สําหรับการกําหนดให้มีการทดรองจ่ายในการดําเนินงานกองทุนฯ 
สามารถดําเนินการได้โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนฯ ตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้ง    
การกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และการจัดทําบัญชีของกองทุนฯ ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีตามร่างพระราชกําหนดฯ 
ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๘ ไปพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้เขตทะเลชายฝ่ังมีระยะนับจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า
สามไมล์ทะเล พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเขตทะเลชายฝ่ังให้มีระยะแตกต่างไปจากนิยามคําว่า “ทะเลชายฝั่ง” ตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงกําหนดให้ “ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลท่ีอยู่ในราชอาณาจักรนับจาก    
แนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล ในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ ตรัง ชลบุรี ระนอง ตราด พังงา สตูล ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แลว้ดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนด
เขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
รวมท้ังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการ
ประมงประจําจังหวัดมีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของขอบเขตทะเลชายฝ่ังให้สอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทรัพยากรประมงและสภาพแวดล้อมทางทะเลและกรอบระยะเวลาของการประเมิน
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ท่ีจะดําเนินการ
ในทุก ๒ ปี ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
จะต้องออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด และออกประกาศเพื่อผ่อนผันการเดินทางให้แก่แรงงานต่างด้าว 
และกระทรวงแรงงานจะต้องออกหนังสือรับรองให้แก่แรงงานต่างด้าวเพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีระหว่างเดินทางและ 
ให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับตรา เข้า-ออก เป็นต้น ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดําเนินการ
เสนอร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนเพื่อให้สามารถดําเนินการตามขั้นตอนโดยให้มีผลใช้บังคับได้ทัน
ตามกําหนดเวลาต่อไป 
                ๒. ในโอกาสต่อไปหากมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการเรื่องในทํานองเดียวกันนี้อีก ให้กระทรวงแรงงานประสานงาน
กับกระทรวงมหาดไทยในโอกาสแรกเพ่ือให้สามารถดําเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
ได้ในคราวเดียวกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล ฉบับลงวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ เก่ียวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้ําชนิดท่ีข้ามเขต
และอพยพย้ายถ่ินไกล  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้ําชนิดท่ีข้ามเขตและ
อพยพย้ายถ่ินไกล ซ่ึงการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวจะช่วยในการสร้างความเชื่อม่ันให้กับประเทศไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย เสริมสร้างบทบาทท่ีเข้มแข็งขององค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมง
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างความม่ันใจในกลไกที่มีประสิทธิภาพสําหรับการปฏิบัติตามและการบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และ
จัดการในทางระหว่างประเทศ รวมท้ังเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีเข้มแข็งของรัฐเจ้าของธงเหนือเรือประมงท่ีชักธงของตนในทะเลหลวง 
และให้ส่งความตกลงดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก่อนแสดง
เจตนาให้ความตกลงมีผลผูกพันต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําและดําเนินการย่ืนภาคยานุวัติสารหรือสารให้ความยอมรับ        
แก่เลขาธิการสหประชาชาติ เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติการภายใต้โครงการแม่น้ําโขงปลอดภัย ๒๕๕๙ และการนําเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการปฏิบัติการฯ 

ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการปฏิบัติการภายใต้โครงการแม่น้ําโขงปลอดภัย ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม 

โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการฯ (๑) ไทยรับเป็นเจ้าภาพศูนย์ประสานงานแม่น้ําโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) 
ช่วง ๖ เดือนแรก ของปี ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ และจีนรับเป็นเจ้าภาพต่อในช่วง ๖ เดือนหลังของปี 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงสมาชิกท้ัง ๖ ประเทศ (จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม) ได้ส่งเจ้าหน้าท่ี
ประเทศละ ๒ คน มาร่วมปฏิบัติหน้าท่ีประจํา ณ ศปง.มข. จังหวัดเชียงใหม่ และ ศปง.มข. เมืองจิ่งหง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน 
โดยเน้นการทํางานร่วมกันในด้านการประสานข้อมูลทางคดีท่ีมีการจับกุมของแต่ละประเทศ การขยายผลการจับกุมไปยังประเทศสมาชิก 
การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจําเป็นให้กับบางประเทศ 
การจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ การตรวจพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน และการร่วมประชุมประสานงานด้านการข่าว และ (๒) การจัด



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

ประชุมหารือการข่าว (Morning Brief) เพ่ือรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ของ ศปง.มข. และเจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน ๖ ประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสืบสวน การจับกุม และการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน รวมท้ังรายงาน
หน่วยต้นสังกัดของแต่ละประเทศทราบ 
                ๒. ผลการจับกุมยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ สามารถจับกุมคดียาเสพติด ๖,๗๖๕ คดี ผู้ต้องหา ๑๐,๖๑๘ คน 
ยึดสารต้ังต้นและสารเคมี ๗๘,๐๘๔ กิโลกรัม ของกลางยาบ้ากว่า ๑๐๒ ล้านเม็ด ไอซ์ ๒,๙๕๙ กิโลกรัม และเฮโรอีน ๒,๔๗๘ กิโลกรัม 
ส่วนการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ สามารถลดปริมาณการผลิตยาเสพติดได้จํานวนมาก โดยสกัดกั้นคาเฟอีน ๑๙,๔๗๕ กิโลกรัม กรดไฮโดรคลอลิก 
๓,๑๘๓ ลิตร และกรดซัลฟูลิก ๒๘๐ ลิตร สามารถยับย้ังการผลิตยาบ้าได้ ๖๗๑ ล้านเม็ด และยับย้ังการผลิตไอซ์ได้ ๖,๙๒๖ กิโลกรัม 
                ๓. ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะต่อไป โดยกําหนดให้มีการวางระบบ
การปฏิบัติและการรายงานสําหรับ ๖ ประเทศร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการดําเนินการของโครงการแม่น้ําโขง
ปลอดภัย รวมท้ังได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมทั้ง ๖ ประเทศในบริเวณพ้ืนท่ีแม่น้ําโขงจนสามารถกําหนดพ้ืนท่ี
ปัญหาและแนวทางการดําเนินการสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาการผลิต การค้า และการลําเลียงยาเสพติด รวม ๑๑ พ้ืนท่ี ดังนั้น 
ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดทํา “แผนปฏิบัติการปิดล้อมแหล่งผลิตในสามเหล่ียมทองคํา” ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
การดําเนินการในปี ๒๕๖๐ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขออนุมัติกรอบเจรจาเพ่ือเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้าน

การค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and  Combating of Human 
Trafficking) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (BIMSTEC Convention on the Cooperation for Prevention and Combating of Human Trafficking) 
ซ่ึงจะมีการพิจารณาร่างอนุสัญญาฯ ในการประชุมคณะทํางานย่อยว่าด้วยประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งท่ี ๗ 
ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการเจรจาร่างอนุสัญญาฯ 
อาจรวมประเด็นท่ี Bali Process ให้ความสําคัญ เช่น การสนับสนุนความร่วมมือด้านการติดตามแหล่งเงินทุนท่ีมาจากอาชญากรรม
ข้ามชาติ ซ่ึงรวมถึงการค้ามนุษย์และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิค ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญ   

คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญหลายประการ ดังนั้น เพ่ือให้
การดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
             ๑. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ   
ท่ีเก่ียวข้องในการเตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจงประเด็นคําถามของ Financial Action Task Force (FATF) ซ่ึงจะมาประเมินผล
การดําเนินการของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๐ เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) 
                ๒. ในการตรากฎหมายภายหลังร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ทุกส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกข้ันตอนตามมาตรา ๗๗ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ด้วย โดยการเผยแพร่ร่างกฎหมายนั้น
สามารถดําเนินการได้โดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
แล้วนํามารวบรวมวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายนั้น ก่อนดําเนินการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

                ๓. ปัจจุบันประเทศไทยยังมีบทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและมีผลต่อการประเมิน
จัดอันดับเรื่องความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ดังนั้น เพ่ือให้ผลการประเมินสํารวจและจัดอันดับความยาก-
ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของประเทศไทยจัดอยู่   
ในลําดับท่ีดีข้ึน เห็นสมควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเร่งรัดปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายเพ่ือ
เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ อันสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การอํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนข้ามเขต การยกเว้น
ค่าธรรมเนียม การยกเลิกการประทับตรา) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกข้อกําหนดให้บริษัท    
ส่งสําเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การรองรับการขยายเวลาส่งเงินสมทบ
ออนไลน์) ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีจะขอเรียกประชุมวิสามัญหรือตรวจสอบ
เอกสาร) และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ือให้การทําธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมาย) 
ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินการทันการประเมินของธนาคารโลกในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อาจพิจารณาดําเนินการโดยเสนอให้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
                ๔. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดทําคําแปลของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นภาษากลาง     
ของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ    
(ครบกําหนดวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๐) โดยให้เผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การผ่อนผัน

ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม ๒ ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 
ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซ่ึงเข้ามาเพ่ือทํางานในราชอาณาจักรตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว 
เป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีอยู่   
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  

       เรื่อง  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุม
ยาเสพติด วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจติและประสาท สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด  
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ว่าด้วย
ความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางท่ีผิด ฉบับปรับปรุงใหม่ 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดกรอบความร่วมมือในภาพกว้างระบุขอบเขตความร่วมมือร่วมกันในทุกมาตรการ ท้ังด้านการลดอุปสงค์
และอุปทานของยาเสพติด การบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ 
รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของท้ังสองประเทศ โดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินเดียของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานกลาง     
ด้านยาเสพติดของไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือบุคคลท่ีอยู่ในระดับเทียบเท่ากับผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ของฝ่ายอินเดีย เป็นผู้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ดําเนินการได้ 
โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศ) 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การดําเนินการเพื่อบริจาคเงินเพ่ิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบยอดเงินบริจาคเพ่ิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๒ (Asian Development Fund 12 : ADF 12) ของ
ประเทศไทยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็นจํานวน ๙๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท (ลดลงจากยอดเดิม ๑,๓๐๒ บาท) 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามใน Instrument of Contribution (IOC) เพ่ือยืนยันการบริจาค
เงินเพ่ิมทุนในกองทุน ADF 12 และออกต๋ัวสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่ายเงินเม่ือทวงถามและไม่มีดอกเบี้ย จํานวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วย ฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ฉบับท่ี ๒ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ฉบับท่ี ๓ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
และฉบับท่ี ๔ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สําหรับการบริจาคเงินเพ่ิมทุนของไทยในกองทุน ADF 12 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การรายงานผลการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และการเสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

SportAccord Convention 2018  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SportAccord Convention 2018 และ
เห็นชอบในหลักการการเสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ท่ีเห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการจัดทํารายละเอียดตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชนที่จะได้รับเป็นสําคัญ พร้อมท้ังจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป  
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณาใช้จ่ายเงินให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ       
โดยเคร่งครัด รวมทั้งพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า ความพร้อมและประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่างแท้จริง
จากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมในการสนับสนุน



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาในภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ซ่ึงจะ
นําไปสู่การยกระดับประเทศไทยให้เป็น Sports Hub ท่ีสําคัญของโลก ตลอดจนส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ทางอ้อมแก่ระบบเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อีกทางหนึ่ง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าสําหรับการหารือกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
ได้แก่ (๑) เป้าหมายการค้า (๒) การส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่าน
ชายแดนไทย-กัมพูชา (๓) ความร่วมมือด้านการเกษตร (๔) การอํานวยความสะดวกสินค้าผ่านแดน (๕) ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง 
(๖) ความร่วมมือในการอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน (๗) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (๘) ความตกลงเพื่อยกเว้น
การเก็บภาษีซ้อน (๙) ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความร่วมมือ
อ่ืน ๆ ด้านการค้า และ (๑๑) การให้ความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นเจ้าภาพจัดงาน CLMVT 
Forum 2017 และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นกรอบการหารือสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๖ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC ไทย-กัมพูชา 
ครั้งท่ี ๑๖ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นเพ่ิมเติมของนายกรัฐมนตรีท่ีว่า ประเทศไทยควรใช้
การประชุม JTC ไทย-กัมพูชา เป็นเวทีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของท้ังสองประเทศ รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรมและควรเพิ่มประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลให้เชื่อมโยงกัน 
โดยในระยะต่อไป อาจพิจารณาขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไทยสําหรับการประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๖ ในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษา

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน 
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามคําเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา ซ่ึงท้ังสองฝ่ายมีการหารือแลกเปลี่ยนถึงการจัดการศึกษาในภาพรวม การสนับสนุนทาง
การศึกษา และความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาของท้ังสองประเทศ โดยไทยได้เสนอให้เพ่ิมความสําคัญในเรื่องการปรับแนวความคิด
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความสนใจทางการศึกษา และได้เชิญรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา   
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงมีกําหนดจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่ีประเทศไทย 
รวมท้ังได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา ฉบับท่ี ๒ มีสาระครอบคลุมความร่วมมือ
ทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา        
มีระยะเวลาในการบังคับใช้ ๕ ปี ต้ังแต่วันท่ีลงนาม (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕) นอกจากนี้ ได้เย่ียมชม Preah Sisowath High School    
ซ่ึงเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีการบริหารร่วมระหว่างรัฐบาลกับองค์กรพัฒนา
เอกชน Kampuchean Action for Primary Education (KAPE) ภายใต้โครงการ New Generation School Initiative และ
เย่ียมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพระราชวังหลวง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  สรุปการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน     

สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามคําเชิญ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เย่ียมคารวะและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา สปป.ลาว โดยแจ้งว่าไทยยินดีให้ทุนฝึกอบรมครูด้านภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp)    
แก่ สปป.ลาว และได้เสนอให้การสนับสนุนความร่วมมือในประเด็นอ่ืน เช่น การเป็นพ่ีเลี้ยงในการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) 
ซ่ึงฝ่าย สปป.ลาวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ
จากไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการศึกษาอย่างท่ัวถึง การพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ และการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ลาว ฉบับใหม่ 

               ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เย่ียมชมโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์และมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว โดยแจ้งว่าไทยยินดีให้การสนับสนุนคลังข้อมูลและระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
เวียงจันทน์ และยินดีให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย การประเมิน/
การประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงการทําประมงสําหรับพ้ืนท่ีทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย 

(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรประมงสําหรับพ้ืนท่ีทางตอนใต้ของ
มหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพิ่มแหล่งทําการประมง
ให้แก่กองเรือประมงนอกน่านน้ําไทยท่ีประสงค์ท่ีจะทําการประมงสัตว์น้ําอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ปลาทูน่าหรือชนิดพันธ์ุคล้ายปลาทูน่าในทะเลหลวง 
และเพ่ือให้เรือประมงเหล่านั้นทําการประมงอย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎระเบียบและมาตรการระหว่างประเทศ อีกท้ังยังช่วยให้ไทย    
มีโอกาสเข้าร่วมพิจารณากําหนดระเบียบปฏิบัติ มาตรการอนุรักษ์ และบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีไม่ใช่
ปลาทูน่าหรือชนิดพันธ์ุคล้ายปลาทูน่าสําหรับพ้ืนท่ีทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย และให้ส่งความตกลงดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก่อนแสดงเจตนาให้ความตกลงมีผลผูกพันต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในเอกสารตอบรับเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว
ไปยังผู้อํานวยการใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations : FAO) เม่ือสภานิติบัญญติัแห่งชาติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวแล้ว 
                ๓. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมประมงดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไป ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเตรียมการสนับสนุนกองเรือประมงนอกน่านน้ําของไทยในการเข้าใช้ประโยชน์    
ในพ้ืนท่ีทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย โดยประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติให้ภาคเอกชนและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องรับทราบอย่างท่ัวถึง 
รวมท้ังตรวจสอบและแก้ปัญหาระบบติดตามตําแหน่งเรือ (VMS) ท่ีไม่เสถียรให้กับเรือประมงทุกลําก่อนท่ีจะออกไปทําประมงในทะเลหลวง 
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ระหว่างวันท่ี ๒๐-
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมถึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยและฟิลิปปินส์ท่ีจะมุ่งเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ 
ระหว่างกัน โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านความม่ันคงและทหาร (๒) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
(๓) ความม่ันคงด้านอาหาร (๔) ความร่วมมือด้านการเกษตร (๕) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (๖) ความร่วมมือด้านพลังงาน   
(๗) ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ (๘) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (๙) สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ 
ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ฯ โดยไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรีในการเสนอเรื่องนี้) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า  

ท่ีต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐไลบีเรีย พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้

อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐไลบีเรีย พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐไลบีเรีย พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี ๒๒๘๘ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ท่าทีไทยและกรอบการเจรจาสําหรับการเจรจาตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบในหลักการและรับทราบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการต่อท่าทีไทยและกรอบการเจรจาสําหรับการเจรจาตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ซ่ึงครอบคลุม
ประเด็นสําคัญต่าง ๆ ท่ีไทยได้ให้ความสําคัญ เช่น (๑) สนับสนุนการจัดทําตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์โดยคํานึงถึงผลกระทบด้าน
มนุษยธรรมต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม (๒) พันธกรณีของตราสารฯ ควรสอดคล้อง สนับสนุน และส่งเสริมการดําเนินงานภายใต้
สนธิสัญญาต่าง ๆ ท่ีไทยเป็นภาคี (๓) เนื้อหาสาระโดยรวมของตราสารฯ ควรมีข้อบทท่ีสําคัญเช่นเดียวกับอนุสัญญาห้ามอาวุธ    
ชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติด้านการลดอาวุธท่ีสอดคล้องกัน (๔) เน้นการห้าม (prohibition) เป็นหลัก เพ่ือสร้างบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง รวมท้ังการผลิต จัดหา และพัฒนาเป็นสิ่งท่ีไม่ชอบธรรมไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ และ (๕) คํานึงถึงขีดความสามารถ บริบท และผลประโยชน์ของชาติ และไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลไทย
บนพ้ืนฐานของบรรทัดฐานระหว่างประเทศและหลักการสากล 
                    ๑.๒ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมเพื่อเจรจาตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งมี
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ
จะทําหนังสือแต่งต้ังคณะผู้แทนไทย (credentials) เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ท่ีเห็นควรพิจารณาให้มีผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการเจรจาไปพิจารณาดําเนินการต่อไป สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนภายหลังท่ีไทยเข้าร่วมเป็นภาคีตราสารห้ามอาวุธนิวเคลียร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นลําดับแรก ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป     
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างความตกลงระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Agreement between the Government of the Kingdom 
of Thailand and the Government of the Republic of the Philippines for Cooperation in the Field of Science and Technology) 
มีสาระสําคัญเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งและเกิดประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึนต่อไป ในมิติของความสนใจร่วมกันบนหลักการของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
ครอบคลุมรูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาร่วม การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนด้านการศึกษา 
การวจิัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางเทคนิค และการประชุมและสัมมนาในสาขาท่ีมีความสนใจร่วมกัน  
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
ความตกลงฯ ในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ (H.E. Mr. Rodrigo Roa Duterte) ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในด้านท่ีฟิลิปปินส์มีความโดดเด่น เช่น เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
สมัยใหม่ และพลังงานทดแทน เนื่องจากท้ังสองประเทศเป็นประเทศฐานเกษตรกรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน   
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ               
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การดําเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และราชอาณาจักรไทย  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างการดําเนินงานโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๐๑๗-๒๐๒๒ ระหว่างกระทรวง
การท่องเท่ียวแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเป็นการดําเนินงานภายใต้
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท่ีได้
จัดทําไว้แล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของท้ังสองประเทศ มีสาระสําคัญครอบคลุม ๕ ประเด็นหลัก 
ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (๒) การแลกเปลี่ยนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี (๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม 
(๔) การส่งเสริมการท่องเท่ียวและการตลาดร่วมกัน และ (๕) คณะทํางานร่วม โดยจะมีการลงนามในร่างการดําเนินงานโครงการ
ความร่วมมือฯ ในโอกาสการเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันท่ี 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒

                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างการดําเนินงานโครงการความร่วมมือฯ (โดยระบุตําแหน่ง) 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างการดําเนินงานโครงการความร่วมมือฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี    
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานติดตามและตรวจสอบการจ้างคนพิการเข้าทํางานของนายจ้างหรือเจ้าของ    
สถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีการดําเนินการท่ีถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของ   
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่ง
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้คนพิการได้เข้าทํางานจริงในสถานประกอบการ และเปิดโอกาส
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
ชี้แจงทําความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ท่ัวถึงและชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูแล้งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีควรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีต้องใช้น้ําปริมาณมาก เพ่ือให้มีปริมาณ
น้ําเหลือเพียงพอใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีจําเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคก่อนนําน้ําไปใช้   
เพ่ือการเกษตรกรรม 
                    ๒.๒ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสําคัญ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม-ไทย (CLMVT) เพ่ือยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน
ร่วมกันต่อไปนั้น ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวโดยให้พิจารณาจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิด “หนึ่งจุดหมายปลายทาง” (One Destination) ให้มากขึ้น ท้ังนี้ ให้รายงานความคืบหน้า
การดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายใน ๑ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ในการจัดทําโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของ       
ทุกส่วนราชการให้คํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังนี้ 
                    ๓.๑ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๓.๒ มุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ินรวมกลุ่มกันเพ่ือประกอบ
กิจการท่ีนํานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการในชุมชนโดยนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการด้วย 
                    ๓.๓ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเป็น และโครงสร้างพ้ืนฐาน     
ด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน โดยใช้ดิจิทัลมาเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการดําเนินการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรเีศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM  Retreat) ครั้งท่ี ๒๓ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งท่ี ๒๓ และ 
การประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือวันท่ี ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
             ๑. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี ๒๓ ท่ีประชุมฯ ได้หารือแผนการจัดกิจกรรม
ในวาระการครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อต้ังอาเซียน และสนับสนุนประเด็นท่ีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๐ เสนอ   
ให้เป็นมาตรการสําคัญเพ่ือดําเนินการให้เสร็จในปีนี้ รวม ๙ เรื่อง เช่น การพัฒนาเครื่องมือสําหรับวัดการอํานวยความสะดวก      



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

ทางการค้าในอาเซียน การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) มีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท
ขนาดใหญ่ และได้รับรองแผนงานเรื่องแนวปฏิบัติท่ีดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน รวมทั้งเห็นชอบแนวทางและกรอบการทํางาน
ของเจ้าหน้าท่ีเศรษฐกิจอาวุโสและแนวทางการให้เอกชนมีส่วนร่วมภายใต้ AEC และได้มีการลงนามพิธีสารเพ่ือการแก้ไขความตกลง
ด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) ฉบับท่ี ๒ เพ่ือรองรับการแก้ไขคํานิยามเรื่องนักลงทุนท่ีเป็นผู้มีถ่ินพํานักถาวรและประเด็นลดหรือ
ห้ามเงื่อนไขท่ีเข้มงวดของรัฐท่ีมีต่อนักลงทุน รวมถึงกําหนดแนวทางการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสรุปผลภายในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศต่าง ๆ 
ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยมีกําหนดจะลงนามพิธีสารเพ่ือผนวกเร่ืองการค้าบริการและการเคล่ือนย้ายบุคคล
ธรรมดาในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ภายในปีนี้ 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งท่ี ๑๕ ท่ีประชุมฯ เห็นชอบการดําเนินการข้ันต่อไป
สําหรับการรื้อฟ้ืนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคอาเซียน-สหภาพยุโรป และมอบหมายเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านเศรษฐกิจ
จัดทํากรอบการทํางานท่ีกําหนดตัวแปรสําหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรปในอนาคต 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ABAC) ซ่ึงได้มีการนําเสนอข้อเสนอแนะ
และการดําเนินโครงการของภาคเอกชนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของห่วงโซ่มูลค่าโลก และได้หารือกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป ซ่ึงได้นําเสนอแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน    
ในตลาดโลกและขยายการค้าของอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ครั้งที่ ๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว 
ครั้งท่ี ๗ เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ(๑) ความก้าวหน้าและแผนการดําเนินงาน
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว ใน ๖ กลุ่มความร่วมมือ ได้แก่ กลุ่ม ๑ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม ๒ มาตรวิทยาและการมาตรฐาน กลุ่ม ๓ การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่ม ๔ พลังงาน กลุ่ม ๕ 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และกลุ่ม ๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการน้ํา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(๒) โครงการความร่วมมือท่ีจะมีการดําเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โครงการ “Health Partnership Program Emerging and Re-emerging Infectious Diseases หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซํ้า” 
และโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน (๓) แนวทางการดําเนินความร่วมมือ
ระหว่างสองประเทศ และ (๔) กําหนดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-ลาว     
ครั้งท่ี ๘ สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการขอขยายระยะเวลาการทําลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออตตาวา 

ครั้งท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบการย่ืนคําขอขยายระยะเวลาการทําลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วย
การห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทําลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) ครั้งท่ี ๒ ตามพันธกรณีของอนุสัญญา
ห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลท่ีไทยเป็นภาคี ออกไปอีก ๕ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
                    ๑.๒ เห็นชอบร่างคําขอขยายระยะเวลาการทําลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออตตาวา 
ครั้งท่ี ๒ ของไทย เพ่ือนําส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ท้ังนี้ 
ตามขั้นตอนการพิจารณาของท่ีประชุมรัฐภาคีฯ ซ่ึงไทยยังสามารถปรับปรุงร่างคําขอฯ เพ่ิมเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ และคณะกรรมการประจําฯ ท่ีเกี่ยวข้องก่อนการประชุมรัฐภาคีฯ เพ่ือให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้น 
ดังนั้น หากการปรับปรุงร่างคําขอฯ ดังกล่าวไม่กระทบกับสาระสําคัญท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ให้กระทรวงการกลาโหม กระทรวง
การต่างประเทศ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพ่ือปรับปรุงถ้อยคําให้สมบูรณ์เพ่ือเสนอที่ประชุมรัฐภาคีฯ พิจารณา 
และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกต่อไป 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔

                    ๑.๓ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย    
และส่วนราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ      
เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรให้ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณ
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถให้กับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาท่ีขอขยาย 
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล   
แห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand 
and the Government of the State of Israel on Agricultural Cooperation) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสร้างความร่วมมือท่ีมี
ประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกัน โดยความร่วมมือครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร รวมถึงพืชผล ปศุสัตว์ ประมง 
ด้านการชลประทาน ท่ีดิน และการบริหารจัดการน้ํา ด้านสหกรณ์และองค์กรภาคการเกษตร ด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศในภาคการเกษตร การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการขยายความร่วมมือและการประสานงาน
ภายในองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง รูปแบบความร่วมมือเป็นการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย 
และเกษตรกร การวิจัยและพัฒนาร่วมกันด้านการเกษตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี การจัด 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนในภาคการเกษตรและธุรกิจการเกษตร โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นผลมาจาก
กิจกรรมร่วมตามท่ีระบุในความตกลงฯ ท้ังสองฝ่ายจะเป็นผู้มีสิทธิร่วมกัน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกล่าว เห็นควรให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามข้ันตอนต่อไป และในการจัดต้ังคณะทํางานร่วมด้านการเกษตรเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติ
ของความตกลงฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณชิย์ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและสร้างความร่วมมือในการทํางาน
ร่วมกันในการพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทยในระยะต่อไปให้มากข้ึน รวมท้ังควรมีการรายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือ
ด้านการเกษตรท่ีเป็นรูปธรรมตามความตกลงฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบในช่วงระยะ ๕ ปี ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกบัความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การเสนอชื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายนอกแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Board of Auditors) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) ของหน่วยงานภายใต้
องค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสมัครเข้ารับการคัดเลือกและปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ       
ผู้ตรวจสอบภายนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Board of Auditors : UNBOA) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External 
Auditor) ของหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย 
                    ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศประสานการสนับสนุน ติดตาม ผลักดัน เกี่ยวกับการหาเสียง       
ขอเสียง แลกเปล่ียนเสียงสนับสนุน ท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในโอกาสและรูปแบบท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน      
การจัดกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างความโดดเด่นหรือ raise visibility/raise profile ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายนอกแห่งสหประชาชาติ (UNBOA) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) 
ของหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืนทุกหน่วยงาน 
                ๒. ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเห็นควรพิจารณาความเหมาะสม
ของตําแหน่งท่ีลงสมัครเป็นรายกรณี และประเมินภาวะแข่งขันอย่างรอบคอบ เพ่ือช่วยให้การสมัครรับเลือกต้ังเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประเทศและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังสามารถกําหนดแนวทางและขั้นตอนการรณรงค์ขอรับการสนับสนุนเพ่ือให้ได้รับการเลือกต้ัง
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลดความเหลือ่มล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง 

บริการของรัฐ 
 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖

 ๓. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการในต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเดินทางไปราชการในต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของรัฐมนตรี    
ว่าการกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันท่ี ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ (๑) การประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ในประเด็นความร่วมมือด้านการจัดส่ง
แรงงานไทยทํางานในเกาหลี ภายใต้ระบบ Employment Permit System : EPS ความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
และความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒) การศึกษาดูงาน ณ สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน      
และการศึกษาดูงาน ณ Korea Job World กรุงโซล และ (๓) การประชุมระดับอธิบดี ประกอบด้วยการประชุมระหว่างอธิบดี
กรมการจัดหางานและคณะกับคณะผู้แทนสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRDK) และการประชุมระหว่างอธิบดีกรมการจัดหางาน
และคณะกับผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงประกอบด้วย 
๓ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ (๒) ปรับ
ระบบบริหารการพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานระดับสากล และ (๓) พัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน และมอบหมายส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ควรขยายเครือข่ายกับองค์กร      
ในประเทศต่าง ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาบุคลากรของไทย และควรประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณความต้องการกําลังคนและคุณภาพ
ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นอกจากนี้ ควรหารือในรายละเอียดเพ่ือให้มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนแก่หน่วยงาน   
ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางในการบูรณาการการดําเนินงานของ   
ทุกหน่วยงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
                ๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการโครงการสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ นั้น ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการ
โครงการดังกล่าวให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบให้ถูกต้องและทั่วถึง รวมท้ังให้ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
                ๒. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รับทราบโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ     
ปี ๒๕๖๐ ซ่ึงมีกําหนดให้ประชาชนผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ในระหว่างวันท่ี ๓ เมษายน-
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการดังกล่าว   
ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงด้วย นั้น ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์มาตรการหรือโครงการอ่ืน ๆ 
ของรัฐท่ีเป็นการช่วยเหลือผู้มีผู้รายได้น้อยควบคู่ไปพร้อมกันด้วย เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ มาตรการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร   
ผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านประชารัฐ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
และเนตรนารี รวมท้ังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนารีสําหรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการโดยเร็วและให้เชื่อมโยงถึง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนงานโครงการในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่งสํารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้มีการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ 
ท่ีสามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการในเชิงพาณิชย์หรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถนํางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงกลาโหม (กรมสรรพาวุธทหารบก) สํารวจความต้องการใช้ยางพาราสําหรับผลิตยางรถยนต์      
เพ่ือใช้ในหน่วยงานในสังกัด รวมท้ังนําร่องผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 
                     ๒ .๔ ให้สํานักงาน ก .พ.ร . เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการใช้ดิจิทัล   
ในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงานท่ีมีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์
ให้ความสําคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากข้ึนเพ่ือให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing 
Business) ของประเทศดีข้ึน เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้
ไฟฟ้า และการให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘

                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น (๑) การกักเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา และระบบการระบายน้ําในแต่ละสภาพภูมิประเทศ 
(๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ํา จําแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ําร่วมกัน (๓) การดําเนินการของรัฐบาลท้ังท่ีเป็น
มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จําแนกเป็นปัญหานํ้าท่วมและน้ําแล้ง และมาตรการระยะยาวท่ีมีความย่ังยืน (๔) ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนหากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน         
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยให้บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินการดังกล่าว
นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน ๑ เดือน โดยอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                           ๓.๒.๑ ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น การซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชน การเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
                          ๓.๒.๒ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเก่ียวกับการวางผังเมือง 
แผนการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมท้ังทางถนนและทางราง รวมทั้งให้ระบุด้วยว่าได้มีการดําเนินการตามแผน
ในเรื่องใดแล้ว และจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องใดต่อไป ตลอดจนชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าวได้ด้วย 
                          ๓.๒.๓ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายรองท่ีประชาชนสามารถใช้แทนเส้นทางหลัก เช่น ถนนเพชรเกษม     
ท่ีชํารุดเสียหายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานติดตามและตรวจสอบการจ้างคนพิการเข้าทํางานของนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีการดําเนินการที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
นําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้คนพิการได้เข้าทํางานจริงในสถานประกอบการ 
และเปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
ชี้แจงทําความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ท่ัวถึงและชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูแล้งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีควรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีต้องใช้น้ําปริมาณมาก เพ่ือให้มีปริมาณนํ้า
เหลือเพียงพอใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีจําเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคก่อนนําน้ําไปใช้เพ่ือ
การเกษตรกรรม 
                    ๒.๒ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสําคัญ
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม-ไทย (CLMVT) เพ่ือยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน
ร่วมกันต่อไปนั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวโดยให้พิจารณาจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยว     
ภายในประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิด “หนึ่งจุดหมายปลายทาง” (One Destination) ให้มากขึ้น ท้ังนี้ ให้รายงานความคืบหน้า        
การดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายใน ๑ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอ่ืน ๆ ในการจัดทําโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของ      
ทุกส่วนราชการให้คํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังนี้ 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

                    ๓.๑ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๓.๒ มุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมกลุ่มกันเพ่ือประกอบ
กิจการท่ีนํานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการในชุมชนโดยนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการด้วย 
                    ๓.๓ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเป็น และโครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน โดยใช้ดิจิทัลมาเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการดําเนินการ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติในหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นการดําเนินการ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ คือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพ    
บริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์
ต่อคนพิการและความพิการ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างย่ังยืน ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีสามารถเชื่อมโยงให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาต้ังแต่วัยแรกเกิด
จนถึงวัยเรียนในสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการท้ังระบบโดยเน้นการทํางานร่วมกันเชิงบูรณาการ 
การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการขับเคล่ือนการดําเนินงานให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายภายในระยะเวลา   
ท่ีกําหนดไว้ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ท้ังนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทํางบประมาณในเชิงบูรณาการ รวมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดําเนินการตาม
แนวทางและมาตรการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
                ๔. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเร่ือง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ
การเตรยีมการยุทธศาสตร์ชาติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ และการช่วยเหลือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ และการช่วยเหลือ โดยสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 
พ้ืนท่ีประสบอุทกภัยต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๑๒ จังหวัด ๑๒๙ อําเภอ ๘๓๕ ตําบล 
๖,๓๐๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๕๘๗,๕๔๔ ครัวเรือน ๑,๘๑๕,๖๑๘ คน ผู้เสียชีวิต ๙๙ ราย บ้านเรือนเสียหายรวม
ท้ังสิ้น ๑๑,๘๑๘ หลังคาเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายท้ัง ๑๒ จังหวัดแล้ว ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ท้ังการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัย    
ให้กลับสู่ภาวะปกติ และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัย       
ด้วยการจัดทําผังน้ําเพ่ือแสดงทิศทางการไหลของนํ้า โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ กักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และวางระบบ
การระบายน้ํา แก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ตามกรอบแนวทางใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) ปรับปรุงแหล่งน้ําเดิมตามธรรมชาติ 
(๒) แก้ไขปัญหาส่ิงกีดขวางทางน้ําท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และ (๓) จัดทําระบบระบายน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของน้ํา และจัดทํา 
ทางเบี่ยงน้ํา ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ีสําคัญ รวมถึงสร้างแหล่งกักเก็บน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรการในการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์หรือดําเนินการในการรับฝากเงินหรือให้กู้ยืมเงิน 
และมีสมาชิกท่ีมิได้อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกันหรือมิได้ประกอบอาชีพเดียวกัน (สหกรณ์ซ่ึงประกอบธุรกิจเงินทุน) เพ่ือคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และผู้มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของสหกรณ์ รวมท้ังป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อประชาชน
โดยท่ัวไปและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาโดยให้นําไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
และกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) รวมท้ังความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การกําหนดมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และสหกรณ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจเงินทุน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

                   ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรมีการกําหนดมาตรการการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการดําเนินกิจการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เช่นเดียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเห็นควรให้จัดต้ัง
องค์กรอิสระเป็นหน่วยงานกํากับดูแลและตรวจสอบการประกอบธุรกิจการเงินภาคประชาชนในระดับฐานราก โดยมีหน้าท่ีกํากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และองค์กรการเงินชุมชน รวมท้ังอาจขยายขอบเขตองค์กรดังกล่าวให้สามารถกํากับดูแล
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีปัจจุบันยังไม่มีผู้กํากับดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น ธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง ธุรกิจแฟคตอริ่ง เป็นต้น และควรมีการ บูรณาการ
การแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวในประเด็น          
ท่ีเกี่ยวข้องกัน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกาํกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน ประกอบด้วย (๑) หลักการในการกํากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ฯ (๒) ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การกํากับดูแลกิจการทางเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... (๓) การปรับปรุงโครงสร้างระบบการกํากับ
ดูแลสหกรณ์ฯ และ (๔) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของสหกรณ์ฯ ให้มีความทันสมัย และมอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลังและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างระบบการกํากับดูแลสหกรณ์ฯ ให้คํานึงถึง
หลักสหกรณ์สากล ในหลักการปกครองตนเองและความเป็นอิสระเพ่ือความยั่งยืนขององค์การสหกรณ์เรื่องความร่วมมือท่ีจะเกิด
การพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดีย่ิงข้ึนในระยะยาว และในการกําหนดข้อบังคับ
เพ่ิมเติมใด ๆ ให้คํานึงถึงหลักการพ้ืนฐานของสหกรณ์ฯ คือ สหกรณ์จะดําเนินการอยู่บนพ้ืนฐานของการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ     
ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังให้มีการวางแนวทางในการกํากับดูแลสหกรณ์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... นอกจากนี้ ควรพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจน
ควรเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลกิจการ
สหกรณ์ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. เพ่ือให้การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้ังไว้
และเป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] จึงให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้ 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                    ๒.๑ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณากําหนด
แผนการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงการให้โอกาสสหกรณ์ฯ ในการปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
และกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ฯ รวมท้ังจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สหกรณ์ฯ เพ่ือให้สามารถนําแนวทางปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ฯ ไปขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
                    ๒.๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับหลักเกณฑ์ตามแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับ
ดูแลกิจการสหกรณ์ฯ ในส่วนท่ีต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการ    
ในข้ันตอนของการตรวจร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต่อไป 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า

ทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จากภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม เป็น ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของแต่ละปี กําหนดเพิ่มเติมเร่ืองการส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติไม่ครบตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด โดยให้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามจํานวน
วันท่ีไม่ได้ปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขท่ีกําหนด เว้นแต่ได้มีการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันท่ีไม่ได้ปฏิบัติ
ให้ครบตามเงื่อนไขและเพ่ิมเติมข้อกําหนดเร่ืองการขอรับเงินคืนจากกองทุนฯ กรณีการจ้างคนพิการภายหลังจากได้จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ 
ไปแล้ว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง 
การคลังเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขชื่อหน่วยงานในร่างกฎกระทรวง ข้อ ๑ จากเดิม “สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต        
คนพิการแห่งชาติ” เป็น “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ควรเพ่ิมช่องทางให้สามารถนําส่งเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขข้อความในร่างกฎกระทรวง ข้อ ๒ โดยกําหนดให้กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดได้รับ   
คนพิการเข้าทํางานตามที่กําหนดในข้อ ๓ หรือได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๕ วรรคสอง 
ให้ย่ืนคําขอต่อกองทุนฯ เพ่ือขอรับเงินท่ีได้ส่งเข้ากองทุนฯ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง คืนได้ตามจํานวนค่าจ้างท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินจํานวน
เงินเฉลี่ยเป็นรายวันท่ีได้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ คูณจํานวนวันท่ีจ้างจริง คูณจํานวนคนพิการที่จ้างจริง ไปประกอบการพิจารณาด้วย           
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับศักยภาพและมีความพร้อมในการทํางาน อันเป็น
การเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของ

 นายจ้างและผู้ประกันตนในท้องท่ีท่ีประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ. .... 
     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อน  
การออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องท่ีท่ีประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายแก่นายจ้างและผู้ประกันตนและผู้เสียหายท่ีสิ้นสภาพการจ้างงาน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  
ในท้องท่ีจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี 
ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี

เพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู ้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้เงินได้      
พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยได้จ่ายในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ    
เงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ภายใต้มาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้ส่งสนธิสัญญามาร์ราเคช เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานท่ีมีการโฆษณาแล้ว สําหรับคนตาบอด 
คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้รัฐภาคีออกกฎหมายให้มีข้อจํากัดหรือ
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรมและศิลปกรรม เพ่ือให้สามารถทําซํ้า แจกจ่าย และเผยแพร่งานต่อสาธารณชน     
ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําและดําเนินการย่ืนภาคยานุวัติสารต่อผู้อํานวยการใหญ่ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคชฯ และร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิสําหรับคนพิการ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีผลใช้บังคับเป็น
กฎหมายแล้ว 

 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนท่ีเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิสําหรับคนพิการ) 

เพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของคนพิการทางการเห็น การได้ยิน 
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให้สอดคล้องกับสนธิสัญญามาร์ราเคช เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงงานท่ีมีการโฆษณาแล้ว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปเม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญามาร์ราเคช 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอแล้ว 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรจัดให้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเก่ียวกับรูปแบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการดําเนินการเพื่อทําซํ้า หรือดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณายกร่างประกาศ ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง     
ท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
              (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตป่าสงวน 
 

ภาวะสังคมไทย 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย (๑) สถานการณ์     
ทางสังคม อัตราการว่างงานเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย รายได้และผลิตภาพแรงงานยังคงเพ่ิมข้ึน การเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย     
เพ่ือเตรียมเด็กและเยาวชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่
พบผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โรคไม่ติดต่อเร้ือรังยังเป็นปัญหาสําคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชนซ่ึงมีอัตราการดื่มเพ่ิมข้ึน ความรุนแรงในเด็กและสตรีส่วนใหญ่เกิดจากคนใกล้ชิด 
คดีอาญาโดยรวมลดลงจากการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง การลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการพัฒนาขนส่ง
สาธารณะท่ีหลากหลาย ปลอดภัย และมีคุณภาพ ความมุ่งม่ันของไทยในการขจัดการค้ามนุษย์ และประชาชนมีการออมเพื่อเกษียณอายุ
เพ่ิมข้ึน การร้องเรียนของผู้บริโภคลดลง แต่ยังต้องเร่งคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ICT และสถานการณ์การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และ (๒) บทความเรื่อง “การออกแบบท่ีเป็นสากล : รูปธรรมของสังคมเสมอภาค” ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาและการเรียนรู้  

การทะนุบ ารุงศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



                 รุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือและเนตรนารี รวมทั้งพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีสําหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการโดยเร็วและให้เชื่อมโยงถึง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนงานโครงการในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่งสํารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้มีการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ 
ท่ีสามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการในเชิงพาณิชย์หรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถนํางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงกลาโหม (กรมสรรพาวุธทหารบก) สํารวจความต้องการใช้ยางพาราสําหรับผลิตยางรถยนต์       
เพ่ือใช้ในหน่วยงานในสังกัด รวมท้ังนําร่องผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 
                     ๒ .๔ ให้สํานักงาน ก .พ.ร . เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการใช้ดิจิทัล   
ในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงานท่ีมีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์
ให้ความสําคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากข้ึนเพ่ือให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing 
Business) ของประเทศดีข้ึน เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้
ไฟฟ้า และการให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น (๑) การกักเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา และระบบการระบายน้ําในแต่ละสภาพภูมิประเทศ 
(๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ํา จําแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ําร่วมกัน (๓) การดําเนินการของรัฐบาลท้ังท่ีเป็น
มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จําแนกเป็นปัญหานํ้าท่วมและน้ําแล้ง และมาตรการระยะยาวท่ีมีความย่ังยืน (๔) ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนหากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยให้บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
ภายใน ๑ เดือน โดยอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                           ๓.๒.๑ ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชน การเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
                          ๓.๒.๒ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
แผนการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมท้ังทางถนนและทางราง รวมท้ังให้ระบุด้วยว่าได้มีการดําเนินการตามแผน   



                  สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

ในเรื่องใดแล้ว และจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องใดต่อไป ตลอดจนชี้แจงปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ด้วย 
                          ๓.๒.๓ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายรองท่ีประชาชนสามารถใช้แทนเส้นทางหลัก เช่น ถนนเพชรเกษมที่ชํารุด
เสียหายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 
\ 
 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ (๒) การผลิต
และพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (๕) การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามแผนฯ และให้ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือให้สามารถปรับปรุงแนวทางการดําเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี รวมท้ังให้สร้างความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจนด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรหรือวิชาเกี่ยวกับการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนให้เรียนรู้เรื่องแหล่งท่องเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ไทย และส่งเสริมให้มีกิจกรรม 
เช่น การสร้างมัคคุเทศก์น้อย และการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว เป็นต้น การส่งเสริมให้มีหน่วยงานคลังสมอง     
ด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือทําหน้าท่ีผลิตข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยเพ่ิมการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน การให้ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรวิจัย    
มีบทบาทในการฝึกทักษะวิจัยและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบัณฑิตเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ การกระจายอํานาจ
ให้หน่วยงานสามารถบริหารและตัดสินใจในหลักสูตรของการเรียนการสอนภายใต้ข้อกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ การกําหนด
บทบาทให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดทําแผนการศึกษา และขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ การให้ความสําคัญกับการศึกษาอบรม ศีลธรรม 
จริยธรรม รวมท้ังมีระบบการติดตามประเมินผลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ สําหรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
ตามแผนฯ เห็นควรให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี      
ตามความจําเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ เห็นควรพิจารณากําหนดจุดเน้นการพัฒนาในระยะต่อไปช่วงละ ๕ ปี ให้ตอบสนองกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ให้คณะกรรมการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 
  
 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    

การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 
 



                 รุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖

 ๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง

แรงงานที่มีทักษะ 
 
 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครูทีม่ีคุณภาพ 
 
 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
 
 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การเสนอโขนและนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เอกสารนําเสนอโขน (ภายใต้ชื่อ KHON) ข้ึนบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของ
มนุษยชาติต่อยูเนสโก 
                    ๑.๒ เอกสารนําเสนอนวดไทย (ภายใต้ชื่อ NUAD THAI) ข้ึนบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้อง
ไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
                    ๑.๓ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา    
ทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารนําเสนอโขนและนวดไทย ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพ่ือเสนอข้ึนบัญชีเป็นรายการ
ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
                ๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ท่ีเห็นว่า นวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์
ด้ังเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในหมู่ชาวต่างชาติภายใต้ชื่อ “THAI MASSAGE” จึงเห็นว่าน่าจะพิจารณานําเสนอชื่อ 
“THAI MASSAGE” เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ไปพิจารณาประกอบการ
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 
 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

ของประชาชน 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เพ่ือช่วยให้
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมท้ังจะทําให้เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการประเมินและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน และให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาระบบส่งต่อเม่ือพ้นภาวะวิกฤตในกรณีต้องย้ายกลับโรงพยาบาลรัฐ รวมท้ังความเห็นของกระทรวงการคลังในประเด็น
การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
                ๒. เห็นชอบให้สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ และให้สถานพยาบาลภาครัฐรับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตหลังเวลา ๗๒ ชั่วโมง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลัง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม หน่วยงานของรัฐ และกองทุน
ต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขดําเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และจ่ายค่าใช้จ่าย
ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของ
หน่วยงานหรือกองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาล
ตามหลักเกณฑ์ฯ ได้ โดยเร็วต่อไป ตามความเห็นของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
                ๔. หากมีการทบทวนปรับปรุงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑๒ ของหลักเกณฑ์ฯ ให้กระทรวงสาธารณสุขนําเรื่อง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๓๖ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๕. ในส่วนท่ีขอความเห็นชอบให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติดําเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ เพ่ือทําหน้าท่ีบริหาร
จัดการการแพทย์ฉุกเฉินท้ังระบบเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันท้ังภาครัฐและเอกชน นั้น 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับไปดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซํ้า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินโครงการ “ม่ันใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการ “ม่ันใจท่ัวไทย รถใช้ GPS” และการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม
เพ่ือควบคุมความปลอดภัยการขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ ซ่ึงกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศเม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๒๘ 

กําหนดให้รถท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องติดต้ังระบบ GPS เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และได้ออกประกาศเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เร่งรัดให้รถตู้โดยสารประจําทางหมวด ๒ ซ่ึงเป็น  
รถโดยสารท่ีว่ิงประจําอยู่ในเส้นทางท่ีมีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครและไปสุดเส้นทางในจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค 
ต้องติดต้ัง GPS ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงปัจจุบันมีจํานวนรถท่ีเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ GPS รวมท้ังสิ้น ๑๓๖,๔๖๐ คัน 
และมีรถตู้โดยสารประจําทางท่ีเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์ GPS จํานวนรวม ๒,๔๔๒ คัน รวมท้ังจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS 
ในส่วนภูมิภาค มีหน้าท่ีติดตามการเดินรถให้มีความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และได้จัดทําแอปพลิเคชัน DLT-GPS ซ่ึงประชาชน
สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงทันที นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการ
ในการสร้างความปลอดภัยเพ่ิมเติม แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ มาตรการระยะสั้น มาตรการระยะกลาง และมาตรการระยะยาว ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้การบํารุงรักษารถเป็นเงื่อนไขท่ีต้องกําหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งต้องดําเนินการ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา      
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กรมการขนส่งทางบกประสานกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์เพ่ือร่วมกัน
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการบํารุงรักษารถท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาของผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะเกินความจําเป็น พร้อมท้ังควรพิจารณากําหนดกลไกควบคุมกํากับดูแล
การบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเพ่ือให้สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนท่ีเกิดจากรถโดยสาร
สาธารณะได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (การกําหนด

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก      

พ.ศ. ๒๕๒๒ (การกําหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดท่ีเหมาะสม) มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดท่ีให้
ถือว่าเมาสุราในขณะขับรถ สําหรับผู้ขับข่ีซ่ึงมีอายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ ผู้ขับข่ีซ่ึงไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้ขับข่ีซ่ึงได้รับใบอนุญาตขับ
รถชั่วคราว ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ    

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
             ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๓. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๔. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        

และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
 
 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

และสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานตอ่นโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทําไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเสนอ ดังนี้ 
             ๑. ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๔๘,๖๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๙ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๑๕ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๔๓.๕๔) 
                ๒. มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐ 
                    ๒.๑ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                          ๒.๑.๑ รายจ่ายประจํา ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๐๘,๘๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๗ 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๔๗ (เป้าหมายรายจ่ายประจํา ร้อยละ ๔๖.๓๐) สําหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุมและสัมมนา ๗,๖๓๓ 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๘๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๒ 
                          ๒.๒.๒ รายจ่ายลงทุน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๘๐,๑๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๔ 
และเบิกจ่ายแล้ว ๑๓๙,๘๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๘ ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๐๖ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 
๓๒.๕๔) สําหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง ๔๖๔,๒๒๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๘๐,๐๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๓๔ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๙,๘๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๒ ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๔๒ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน     
กรณีไม่รวมงบกลาง ๓๒.๕๔) 
                    ๒.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
                          ๒.๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงิน   
ท่ีได้รับอนุมัติรวมท้ังสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๐,๓๐๑ ล้านบาท     
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๑ และเบิกจา่ยแล้ว ๑๗,๔๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ 
                          ๒.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินไม่เกิน    
๒ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว ๓๕,๒๗๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๕,๗๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๖ และเบิกจ่าย
แล้ว ๑๙,๐๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๖ 
                ๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รวมท้ังสิ้น ๒๗๒,๕๖๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๒๒,๔๕๕ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๑ และเบิกจ่ายแล้ว ๑๓๓,๔๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทิน
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ ท้ังนี้ ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

                ๒. กรณีภายหลังจากที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว หากหน่วยงานใดท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วนจะต้องดําเนินโครงการลงทุนท่ีไม่สามารถลงนามจัดซ้ือจัดจ้างได้ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเป็น    
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและมีความพร้อม ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแจ้งไปยังสํานักงบประมาณเพ่ือรวบรวมข้อมูล    
แล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์พิจารณา ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ดําเนิน
โครงการดังกล่าวต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ ท้ังนี้ ให้สํานักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายไดท้ี่เหมาะสม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
             ๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ได้แก่ 
                    ๑.๑ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาราคามันสําปะหลังตกตํ่าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่ได้รับ
ความเดือดร้อน โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    ๑.๒ ส่งเสริมการปลูกมันสําปะหลังที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง เช่น การปรับปรุง
พันธ์ุมันสําปะหลงั การส่งเสริมการทําการเกษตรแปลงใหญ่ 
                    ๑.๓ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง อาจพิจารณาดําเนินการโดยส่งเสริมการปลูกมันชนิดอื่น 
เช่น มันเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีราคาสูงขึ้น มันฝรั่ง ซ่ึงเป็นที่ต้องการของตลาดในการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น 
เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดการนําเข้า 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งสํารวจเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบัน 
การศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพรท้ังในข้ันต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้และให้มีการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ ให้พิจารณานํากลไกประชารัฐมาส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดผลเปน็รูปธรรมต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง    
เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทาง
จากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
กัมพูชา ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการนํา
รถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างขนส่งประชาชนผ่านแอปพลิเคชันให้มีการดําเนินการท่ีถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในด้านยานพาหนะและผู้ขับข่ี ท้ังนี้ โดยให้คํานึงถึงการพัฒนาการให้บริการและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ
ผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
และเนตรนารี รวมท้ังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนารีสําหรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการโดยเร็วและให้เชื่อมโยงถึง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนงานโครงการในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่งสํารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้มีการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ 
ท่ีสามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการในเชิงพาณิชย์หรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถนํางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงกลาโหม (กรมสรรพาวุธทหารบก) สํารวจความต้องการใช้ยางพาราสําหรับผลิตยางรถยนต์
เพ่ือใช้ในหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งนําร่องผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 
                     ๒ .๔ ให้สํานักงาน ก .พ.ร . เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการใช้ดิจิทัล   
ในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงานท่ีมีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์
ให้ความสําคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากข้ึนเพ่ือให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing 
Business) ของประเทศดีข้ึน เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้
ไฟฟ้า และการให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น (๑) การกักเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา และระบบการระบายน้ําในแต่ละสภาพภูมิประเทศ 
(๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ํา จําแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ําร่วมกัน (๓) การดําเนินการของรัฐบาลท้ังท่ีเป็น
มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จําแนกเป็นปัญหานํ้าท่วมและน้ําแล้ง และมาตรการระยะยาวท่ีมีความย่ังยืน (๔) ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนหากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยให้บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
ภายใน ๑ เดือน โดยอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                           ๓.๒.๑ ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชน การเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
                          ๓.๒.๒ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
แผนการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมท้ังทางถนนและทางราง รวมท้ังให้ระบุด้วยว่าได้มีการดําเนินการตามแผน   
ในเรื่องใดแล้ว และจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องใดต่อไป ตลอดจนชี้แจงปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

                          ๓.๒.๓ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายรองท่ีประชาชนสามารถใช้แทนเส้นทางหลัก เช่น ถนนเพชรเกษมที่ชํารุด
เสียหายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานติดตามและตรวจสอบการจ้างคนพิการเข้าทํางานของนายจ้างหรือเจ้าของ    
สถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีการดําเนินการท่ีถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของ   
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่ง
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้คนพิการได้เข้าทํางานจริงในสถานประกอบการ และเปิดโอกาส
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒ .๑  ใ ห้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ เ ก่ี ยวข้อง  เช่น 
กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงทําความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ท่ัวถึงและชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เก่ียวกับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ควรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีต้องใช้น้ํา
ปริมาณมาก เพ่ือให้มีปริมาณน้ําเหลือเพียงพอใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีจําเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภค
และบริโภคก่อนนําน้ําไปใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 
                    ๒.๒ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสําคัญ     
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม-ไทย (CLMVT) เพ่ือยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของอาเซียน
ร่วมกันต่อไปนั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวโดยให้พิจารณาจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิด “หนึ่งจุดหมายปลายทาง” (One Destination) ให้มากข้ึน ท้ังนี้ ให้รายงานความคืบหน้า 
การดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายใน ๑ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ในการจัดทําโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของ      
ทุกส่วนราชการให้คํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังนี้ 
                    ๓.๑ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๓.๒ มุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ินรวมกลุ่มกันเพ่ือประกอบ
กิจการท่ีนํานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการในชุมชนโดยนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการด้วย 
                    ๓.๓ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเป็น และโครงสร้างพ้ืนฐาน     
ด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน โดยใช้ดิจิทัลมาเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการดําเนินการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เป็นรายเขต ๙ เขต โดยราคาเฉลี่ยท่ัวประเทศ
ในอัตราตันอ้อยละ ๘๘๑.๔๗ บาท ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๕๒.๘๙ บาท 
ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายเท่ากับ ๓๗๗.๗๗ บาทต่อตันอ้อย โดยให้
หักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในอัตราตันอ้อยละ 
๑๑ บาท ในเขตคํานวณราคาอ้อยท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ และ ๙ (ในส่วนของชาวไร่อ้อย ๗.๗๐ บาท/ตันอ้อย และในส่วนของโรงงาน
น้ําตาล ๓.๓๐ บาท/ตันอ้อย) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก 
รวมท้ังให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรส่งเสริม



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔

การลดต้นทุนการผลิตอ้อยและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ต่อปี เพ่ือเพ่ิมรายได้รวมเฉลี่ยให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมน้ําตาล และเห็นควร   
ให้มีการบริหารจัดการผลผลิตกากน้ําตาลในอุตสาหกรรมน้ําตาลท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงให้มีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการใช้เอทานอลในประเทศ เพ่ือความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนเร่งดําเนินการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง แผนการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบ) โดยเร็ว เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และสามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ผลการดําเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/
๖๐ (ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท) ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. ผลการดําเนินงาน จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ต้ังแต่
วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จํานวน ๖๔ จังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรท่ีขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ จํานวน ๕๙ จังหวัด เกษตรกร ๑,๔๑๐,๙๔๓ 
ครัวเรือน วงเงิน ๔,๒๓๒.๘๓๒ ล้านบาท ซ่ึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 
จํานวน ๒๓๐,๕๖๕ ครัวเรือน วงเงิน ๖๙๑.๖๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙ ของจํานวนเกษตรกรท่ีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ 
                ๒. ปัญหาอุปสรรค (๑) การชี้แจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาสั้น ส่งผลให้ช่วงแรกของการดําเนินงาน
เกิดความสับสน (๒) จํานวนเกษตรกรท่ีประสงค์ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ มีจํานวนมาก ส่งผลให้การตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ (๓) ข้อมูลบัญชีของเกษตรกรท่ีแจ้ง เม่ือตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงิน
เข้าบัญชีได้ สําหรับแนวทางแก้ไข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ตอบข้อหารือ และแจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัติ
ในพ้ืนท่ีทราบ รวมท้ังเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการและงบประมาณเพ่ือป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุม

พ้ืนท่ี โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติการดําเนินโครงการป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพ้ืนท่ี โดย
การมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ี ๗๘,๙๕๔ ไร่ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สําหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการฯ จํานวน ๒๘๗,๗๓๔,๗๔๒ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่าย แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง สําหรับกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
การสร้างความเข้าใจและชี้แจงโครงการฯ ให้กับเจ้าหน้าท่ี การติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว และการติดตามประเมินผล วงเงิน
รวม ๑๒,๙๙๒,๕๐๘ บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในโอกาสแรกก่อน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
เร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ท้ังนี้ ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรนําบทเรียนและประสบการณ์การดําเนินโครงการฯ ในระยะแรก และผลการประเมินโครงการฯ 
ท่ีผ่านมา มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินโครงการฯ ท่ีเสนอในคร้ังนี้ และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานและเกษตรกรท่ีจะเข้ามา   
มีส่วนร่วมในการดําเนินการ มีการกํากับและควบคุมการใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์     
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ และข้อสังเกตของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับ   
การจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาสารเคมี ควรเป็นไปอย่างโปร่งใส รอบคอบ เกิดการแข่งขันในด้าน
ราคาตามกลไกตลาด และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและปล่อยแตนเบียน 
กิจกรรมฉีดสารเคมีเข้าต้น และกิจกรรมพ่นสารเคมีทางใบอีกครั้ง รวมทั้งกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อให้สามารถใช้วิธี



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

ป้องกันและกําจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลสําหรับ
พ้ืนท่ีท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดําเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้ 
                    ๓.๑ ดําเนินการประชาสัมพันธ์และแนะนําให้เกษตรกรใช้สารเคมีให้ถูกต้อง เหมาะสมในอัตราท่ีแนะนํา รวมท้ัง
ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลมะพร้าวด้วย 
                    ๓.๒ กําหนดมาตรการตรวจสอบและกักกันต้นปาล์ม พืชไม้ดอกและไม้ประดับท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศซ่ึงอาจ
เป็นพาหะของศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) รวมท้ังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนําเข้า
มะพร้าวซ่ึงไม่ได้ดําเนินการตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอย่างเข้มงวด และตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกรกร้างในพ้ืนท่ี     
ซ่ึงอาจเป็นแหล่งรวมตัวของหนอนหัวดําด้วย 
                    ๓.๓ ติดตามตรวจสอบพ้ืนท่ีดําเนินโครงการให้ถูกต้อง ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเกิดการระบาดของหนอนหัวดําท้ังหมด
เพ่ือให้สถานการณ์การระบาดหมดสิ้นไป โดยพิจารณานําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการดําเนินการด้วย เช่น การใช้ GPS กําหนด
ตําแหน่งพ้ืนท่ี และการใช้เครื่องบินขนาดเล็ก (Drone) สํารวจพ้ืนท่ี เป็นต้น 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ความคืบหน้าผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด 
ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สามารถดึงอุปทานออกจากตลาดประมาณ ๖,๑๐๙,๓๒๘.๓๒ ตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๕ จากเป้าหมายเพ่ือดึงอุปทานข้าวเปลือกจากตลาด ๑๓.๕ ล้านตัน สําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภาพข้าว ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ๑,๕๓๔,๒๖๑ ราย มูลค่า ๑๔,๐๑๕.๓๗ ล้านบาท  หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๙๐ ท้ังนี้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดว่าจะไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันภายใน
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามระยะเวลาโครงการท่ีกําหนด จึงเห็นควรขยายเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าว จากเดิมวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ สถานการณ์ด้านการตลาด ผลการดําเนินมาตรการ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว 
ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเจ้า ท่ีความชื้น ๑๕% ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปรับตัวสูงข้ึนเม่ือเทียบกับก่อนท่ีจะ
ดําเนินโครงการ (วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) โดยราคาข้าวเปลือกทุกประเภทปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยตันละ ๓๔๐ บาท และ
สูงสุดตันละ ๒,๐๐๐ บาท 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งรัดการดําเนินมาตรการให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและไม่ซํ้าซ้อน รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเป็นระยะ และในระยะต่อไป 
กระทรวงพาณิชย์ควรติดตามและรายงานผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนมากข้ึนว่าส่วนต่างราคาข้าวท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเกษตรกรได้รับประโยชน์
มากน้อยเพียงใด ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  งบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กรมการค้าภายในเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ 
ตามท่ีได้ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกแล้ว จํานวน 
๑๘๘,๒๒๓,๑๐๗.๒๑ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๕๓,๒๙๕,๖๕๘.๕๔ บาท ส่วนที่เหลือ จํานวน ๑๓๔,๙๒๗,๔๔๘.๖๗ บาท เห็นควรให้     
กรมการค้าภายในเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ เพ่ือสมทบกับเงินงบประมาณดังกล่าว 
                    ๑.๒ สําหรับค่าใช้จ่ายโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ 
ส่วนท่ีเหลือ จํานวน ๕๔,๔๑๙,๗๖๖.๗๔ บาท ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ จํานวน ๓๗๑,๓๕๗,๑๒๖.๐๕ บาท ซ่ึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
โดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนั้น เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติให้แล้วเสร็จก่อน 
และหากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ก็ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ รวมท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวและรัฐบาล
ในระยะต่อไป ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ จํานวน ๙๐๗,๔๕๘,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนิน
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะท่ี ๒ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
อาทิ ควรให้ความสําคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกร และกํากับดูแล ติดตามประเมินผล การดําเนิน
โครงการอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินโครงการให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นรายปีอย่างต่อเนื่อง    
มีการติดตามและกํากับดูแลการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดให้เป็นไปตามแผนอย่างรัดกุม และมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(คณะทํางานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ) เป็นกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมหรือคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีและมีส่วนผลักดันให้โครงการฯ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์มากย่ิงข้ึน ควรมีมาตรการด้านการตลาดที่ชัดเจนในการรองรับผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ควรควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์โคให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคเนื้อท้ังระบบ มีการวิเคราะห์สถานการณ์
โคเนื้อในประเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มการผลิตโคเนื้อในอนาคต เปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการโคเนื้อของตลาด
อย่างรอบคอบ รวมถึงมีการกํากับดูแลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม ให้คําแนะนําการเลี้ยง การจัดการอาหารสัตว์ การดูแล
สุขภาพสัตว์ การผสมเทียมอย่างใกล้ชิด และกํากับดูแลการชําระคืนเงินจากเกษตรกรให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตลอดจน   
ให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือสร้างอาชีพตามแนวทาง     
ท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยการส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่
เกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ โดยอาจพิจารณาจัดหาหรือรับบริจาคปศุสัตว์ เช่น โค เพ่ือนํามาจําหน่ายในราคาถูก ให้ยืม ให้เช่า 
หรือแจกจ่ายให้เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปศุสัตว์ให้เหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศ และคํานึงถึงผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ผลการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

                     ๑.๑ การต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) 
จากหนังสือท่ีมีการลงนามเต็มตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศยกร่าง มาเป็นหนังสือกลางตามท่ี    
ฝ่ายฟิลิปปินส์เสนอ แต่ยังคงสาระสําคัญเช่นเดิม และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ กล่าวคือ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงท่ีจะซ้ือขายข้าวระหว่างกันไม่เกินปีละ ๑ ล้านตัน ในช่วงระยะเวลา ๒ ปี 
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) โดยมีเงื่อนไขข้ึนอยู่กับอุปสงค์ของตลาด สถานการณ์การผลิตและปริมาณข้าวของแต่ละประเทศ และ
ราคาตลาดระหว่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายจริงในขณะนั้น 
                    ๑.๒ การต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ดังกล่าวทําให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวแบบ G to G     
ให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ โดยท่ีผ่านมาภายใต้บันทึกความตกลงฯ ฉบับเดิมท่ีหมดอายุลงเมื่อสิ้นปี ๒๕๕๙ รัฐบาลไทยโดยกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมประมูลและทําสัญญาซ้ือขายข้าวแบบ G to G กับรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้วปริมาณรวม 
๙๐๐,๐๐๐ ตัน ซ่ึงเป็นการช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทย รักษาส่วนแบ่งตลาด และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมท้ัง   
ช่วยให้มีคําสั่งซ้ือรองรับข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ท่ีกําลังออกสู่ตลาดและช่วยรักษาระดับราคาข้าวของไทย 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเร่งรัดติดตามการมีหนังสือมอบอํานาจเต็ม      
(Full Powers) จากฝ่ายฟิลิปปินส์ เพ่ือป้องกันข้อโต้แย้งเรื่องผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศตามความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่ง
แม่น้ําเจ้าพระยา โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามเงื่อนไขคือ     
(๑) จ่ายเงินช่วยเหลือในการรื้อถอน ขนย้าย โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ําลําน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา 
และ (๒) จ่ายค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการประกอบการค้าขาย หรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย อันเนื่องจากการก่อสร้าง
โครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ท้ังนี้ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการคิดเงินค่าทดแทนการรื้อถอน ขนย้าย
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาเป็น
แนวทางในการกําหนดเงินช่วยเหลือ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐท่ีเห็นควรหารือหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามข้ันตอนภายในกรอบกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ควรมีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือให้ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงและป้องกันการทุจริตจากการสวมสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล นอกจากนี้ ควรเร่ง
ดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นธรรมและผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน
ในด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว สําหรับกรณีผู้ได้รับผลกระทบฯ ท่ีมีเอกสารสิทธิในท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมายต่อมาท่ีดินแปลงน้ัน
ถูกน้ํากัดเซาะแต่เจ้าของท่ีดินยังคงหวงกันท่ีไว้โดยการปักเสาแสดงอาณาเขตและเข้าครอบครองทําประโยชน์มิได้ปล่อยให้เป็นท่ี
สาธารณประโยชน์ กรณีดังกล่าวเจ้าของยังคงมีสิทธิในท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นควรจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ เป็นกรณีพิเศษ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ในส่วนของงบประมาณในการจ่ายเงินค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้ว จํานวน ๒๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่เพียงพอ ให้กรุงเทพมหานครจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามความจําเป็นและเหมาะสม
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                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘

ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาพิจารณาการจ่ายเงินค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยไม่ควรกําหนดอัตราให้สูงกว่าหรือได้รับประโยชน์
มากกว่าการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขไม่ให้มี
การใช้สิทธิเรียกร้องอ่ืนเพ่ิมเติมในภายหลังด้วย ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลการจ่ายเงินค่าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

(๓ ปี) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี 
ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (๓ ปี) และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเป็นค่าลิขสิทธ์ิการจัดการแข่งขันฯ จํานวน 
๓๐๐ ล้านบาท โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ควรคํานึงถึงความประหยัด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และประโยชน์
สูงสุดท่ีทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ให้ถูกต้องครบถ้วน ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีเห็นควรจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
รองรับปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ รายได้จากผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันและจากยอดจําหน่ายบัตรเข้าชมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย สถานท่ีพักและระบบคมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมการแข่งขันได้อย่างเพียงพอ และ
ควรจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินการในปีแรก โดยคํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสมในการจัดการแข่งขัน 
ความคุ้มค่า ประหยัด รายได้ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการแข่งขันเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี รวมท้ัง
การให้เอกชนเป็นผู้ลงนามในสัญญาและเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในการจัดการแข่งขันแต่ผู้เดียว ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
เอกชน และจัดทําข้อตกลงกับเอกชนเกี่ยวกับขอบเขตของการให้สิทธิแก่เอกชนในการดําเนินการจัดการแข่งขัน สิทธิและหน้าท่ี 
สัดส่วนของค่าลิขสิทธ์ิ ระยะเวลาการให้สิทธิ รวมถึงเงื่อนไขการบอกเลิกข้อตกลง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดย
ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
                ๑. ให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเม่ือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นศูนย์กลาง  
ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวมปัญหา และข้อเท็จจริงเป็นฐานข้อมูลกลางให้ส่วนราชการใช้ร่วมกัน
เพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติ และให้อําเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินท้องถ่ิน พร้อมท้ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจําศูนย์ฯ และแบ่งมอบหน้าท่ีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
                ๒. ให้จังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของจังหวัด โดยให้พิจารณาประกาศพ้ืนท่ีประสบภัย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแยกเป็น   



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

รายตําบลเฉพาะหมู่บ้านท่ีมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดข้ึนแล้วเท่านั้น รวมท้ังรายงานข้อมูลจํานวนราษฎรและครัวเรือนท่ีประสบ      
ภัยแล้งตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน และให้ประสานข้อมูลพ้ืนท่ีการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้วและท่ีคาดว่าจะเสียหายกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด โดยใช้ข้อมูลของสํานกังานเกษตรจังหวัดเป็นหลัก 
                ๓. ให้สรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือท่ีได้ดําเนินการแล้วในด้านต่าง ๆ และจัดส่งให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทุกวันจันทร์ โดยเริ่มรายงานคร้ังแรกในวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้ง
จะเข้าสู่สภาวะปกติ 
 

         ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง รายงานผลการประชุม LNG Producer-Consumer Conference 2016 และการประชุม The 27th Meeting of 

Energy Charter Conference and Ministerial Meeting 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม LNG Producer-Consumer Conference 2016 และการประชุม The 27th 

Meeting of Energy Charter Conference and Ministerial Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
             ๑. การสัมมนา LNG Producer-Consumer Conference 2016 โดยผู้บริหารระดับสูงท้ังจากภาครัฐและเอกชนท่ัวโลก
ได้มีการหารือถึงแนวทางการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) 
เพ่ือให้ราคา LNG อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยประเทศไทยได้นําเสนอที่ประชุมเรื่อง นโยบายเพ่ือรองรับการเติบโตและการขยายตัว
ของการใช้เชื้อเพลิง LNG และการนําเข้า LNG ของประเทศว่าภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับการขยายตัวการนําเข้า LNG อย่าง
เหมาะสม และประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการซ้ือขาย LNG ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการซ้ือขาย LNG ในภูมิภาค และสร้างความม่ันคงด้านพลังงานร่วมกัน 
                ๒. การประชุม Energy Charter Conference ครั้งท่ี ๒๗ เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานของประเทศท่ีเป็น
สมาชิกของ Energy Charter มีแนวคิดหลักของการประชุมคือ ความสําคัญของ International Energy Charter กับความท้าทาย
ของพลังงานโลก โดยเฉพาะการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงท่ีประชุมเห็นว่า Energy 
Charter Treaty ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันควรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึนเพ่ือให้สามารถรองรับการลงทุนใหม่ ๆ รวมท้ังรองรับ
รูปแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายมากข้ึนในปัจจุบัน 
                ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้หารือระดับทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
ของประเทศญ่ีปุ่น (METI) และประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจพลังงานญี่ปุ่น (The Institute of Energy Economics of Japan : IEEJ) 
ซ่ึงมีประเด็นหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองประเทศเพ่ือเพ่ิมอํานาจการต่อรองร่วมกันให้ได้ราคาและ
ปริมาณ LNG ท่ีเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นมากข้ึน การสนับสนุนเทคโนโลยีการบริหารจัดการ LNG ท่ีทันสมัย ก้าวหน้า และมี
ประสิทธิภาพ การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในประเทศไทย และการจัดต้ังหน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย (The Institute of 
Energy Economics of Thailand : IEET) เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือ

ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วย
ความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (Agreement Between the Government of the Kingdom of Thailand 
and the Government of the People’s Republic of China for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy) 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐

มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ และเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทํา
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

                ๓. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับร่างความตกลงฯ (ฉบับภาษาไทย) เห็นควรพิจารณาแก้ไขคํานิยามบางประการ 
เพ่ือให้มีความหมายตรงตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นควรให้มีการขยายขอบเขตความร่วมมือ      
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติให้ครอบคลุมด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งอนาคต เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมชั้นสูง เทคโนโลยีการเกษตร และการแพทย์ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดลักษณะของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว วิธีการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา 
การทดสอบและตรวจสอบ รวมท้ังการใช้ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการประกอบกิจการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และ
ให้ดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
กําหนดแนวทางในการกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๑) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๑๑) เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
รวม ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ําสตึงมนัม (๒) สถานภาพการรับซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
(๓) ร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ําเทิน ๑ (๔) สถานการณ์และแนวทางการสร้างความม่ันคงด้านไฟฟ้าภาคใต้ (๔) แนวนโยบาย 
“โรงไฟฟ้า-ประชารัฐ” สําหรับพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๕) อัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) และ (๖) การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) และมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
กรมทรัพยากรน้ํา และกรมชลประทานรับไปเตรียมการวางแผนการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการนําน้ําจากโครงการไฟฟ้า
พลังน้ําสตึงมนัมไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก โดยให้ประสานงานกับกระทรวงพลังงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามข้ันตอนต่อไป 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ท้ังนี้ ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ําสตึงมนัมและการนําน้ําจากโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง     
แก่ประชาชนไปพิจารณาดําเนินการต่อไป และให้ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) เกี่ยวกับประเด็นการนํา บริษัท ปตท.น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (PTTOR) 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตจาก สํานักงาน กลต. ก่อน และควรกําหนดขอบเขตและ
แบ่งแยกธุรกิจน้ํามันภายในการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้ชัดเจน รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท       
จดทะเบียน ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

      ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้สามารถขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์ท่ีเป็นยาควบคุมพิเศษตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งได้ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาตจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเว้นทรัพย์สินจากการจัดเก็บภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี 
การคํานวณภาษี การลดหรือยกเว้นภาษี โดยยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๒๙ และ
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากที่ดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาโครงสร้างของภาษีโรงเรือนและท่ีดินและ
ภาษีบํารุงท้องท่ีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และช่วยกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ โดยให้รับไปพิจารณา
ความเหมาะสมในการกําหนดวันเร่ิมการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างพระราชบัญญัตินี้ และให้คํานึงถึงความพร้อมของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการจัดทํากฎหมายลําดับรองตามร่างพระราชบัญญัตินี้ และระยะเวลาในการเตรียมการ
สํารวจ จัดทําฐานภาษี และดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นก่อนท่ีจะเริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหลังจากร่างพระราชบัญญัตินี้  
มีผลใช้บังคับ โดยเห็นควรให้เริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคมของปีถัดไปจากวันท่ีพระราชบัญญัตินี้     
มีผลใช้บังคับ 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง    
ท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการเสนอกฎหมายลําดับรองตามร่างพระราชบัญญัติภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกําหนดเวลาตามขอ้ ๑ และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงกระทรวงการคลังได้ดําเนินการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาล จํานวน ๓๘๙,๕๙๓.๐๐ ล้านบาท 
ประกอบด้วย (๑) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เม่ือรายจ่ายสูงกว่ารายได้และการบริหารหนี้ จํานวน 
๒๓๕,๕๙๓.๐๐ ล้านบาท (๒) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (เงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง) 
จํานวน ๘๙,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท (๓) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ (ให้กู้ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) 
จํานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และ (๔) การบริหารความเสี่ยงของหนี้รัฐบาล (หนี้ในประเทศ) จํานวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท 
ท้ังนี้ กระทรวงการคลังได้ดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาล
ท่ีดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๕ ฉบับ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมรายการค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่ง

มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พ้ืนที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดท าแผนแม่บท
บูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้ างศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทาง
รองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรเปลี่ยนแปลงรำยกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ 
จำกเดิมรำยกำรค่ำจ้ำงศึกษำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ 
งบประมำณทั้งสิ้น ๓๓.๙๓๙๙ ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นงบประมำณปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๕.๒๗๒๗ ล้ำนบำท และผูกพันงบประมำณ 
ปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑๘.๖๖๗๒ ล้ำนบำท เป็น (๑) งำนศึกษำจัดท ำแผนแม่บทบูรณำกำรพัฒนำระบบกำรจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล งบประมำณทั้งสิ้น ๑๘.๙๓๙๙ ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นงบประมำณปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๘.๕๒๒๗ ล้ำนบำท และผูกพัน
งบประมำณปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑๐.๔๑๗๒ ล้ำนบำท และ (๒) งำนศึกษำกำรจัดเก็บค่ำผ่ำนทำงรองรับกำรขนส่งของประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน งบประมำณทั้งสิ้น ๑๕.๐๐๐๐ ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นงบประมำณปี ๒๕๖๐ จ ำนวน ๖.๗๕๐๐ ล้ำนบำท และผูกพันงบประมำณ   
ปี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๘.๒๕๐๐ ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรจ้ำงงำนศึกษำดังกล่ำว เห็นควรให้กระทรวงคมนำคมและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมขั้นตอนของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค ำนึงถึง   
ควำมประหยัด ควำมคุ้มค่ำ และประโยชน์ท่ีทำงรำชกำรและประชำชนจะได้รับ รวมทั้งด ำเนินกำรต่อรองรำคำให้ได้ต่ ำสุด และขอ
ท ำควำมตกลงในรำยละเอียดกับส ำนักงบประมำณตำมขั้นตอนต่อไป ตลอดจนจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้สอดคล้องกับค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นจริงต่อไป ตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนำคมก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมรำยกำรใหม่ทั้ง ๒ รำยกำรที่เสนอมำในครั้งนี้ 
ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ โดยให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเกี่ยวกับกำรศึกษำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนในรำยละเอียด เช่น 
ปริมำณกำรเดินทำงในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลทั้งในปัจจุบันและอนำคต กฎหมำยผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ 
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำดังกล่ำวให้มีควำมชัดเจนและครอบคลุมในประ เด็น     
ต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เช่น โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วม แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่รอบสถำนีขนส่งมวลชน และกำรก ำหนดมำตรกำร    
กำรบริหำรจัดกำรปริมำณควำมต้องกำรเดินทำงที่เหมำะสม เป็นต้น ส ำหรับกำรศึกษำแผนแม่บทบูรณำกำรพัฒนำระบบกำรจรำจร
ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ควรก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรบูรณำกำรแผนงำนให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลำของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและยุทธศำสตร์ประเทศ ๒๐ ปี รวมทั้งให้มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมของประเทศในแต่ละช่วงเวลำที่ชัดเจน ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๓๗ เร่ือง พ้ืนที่ที่ควรก าหนด 

ให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้า
กรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบให้กระทรวงมหำดไทย โดยกรุงเทพมหำนคร (กทม.) ได้รับกำรยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๓๗ [เรื่อง พื้นท่ีที่ควรก ำหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้ำ) เป็นระบบใต้ดิน] ในกำรด ำเนินโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนขนำดรองสำยสีแดง (สถำนีรถไฟฟ้ำกรุงธนบุรี-ส ำนักงำนเขตคลองสำน-ประชำธิปก) เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรฯ 
บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรรองรับกำรเดินทำงในบริเวณพื้นที่ฝั่งธนบุรี แก้ไขปัญหำกำรจรำจร ประชำชนเดินทำงสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ตำมที่กระทรวงมหำดไทยเสนอ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

                ๒. ให้ กทม. รับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง กระทรวงคมนำคม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐที่เห็นควรให้ กทม. ด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๖ กันยำยน ๒๕๕๙ [เรื่อง ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรโครงกำรระบบขนส่งมวลชนขนำดรองสำยสีทอง (สถำนีรถไฟฟ้ำกรุงธนบุรี-
ส ำนักงำนเขตคลองสำน-ประชำธิปก)] ให้ครบถ้วน และส ำหรับกำรจัดหำแหล่งเงินทุนของโครงกำรฯ ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย    
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมทั้งควรก ำกับดูแลให้โครงสร้ำงของโครงกำรฯ มีผลกระทบต่อทัศนียภำพของเมืองให้น้อยที่สุด โดยจะต้อง
ไม่กระทบหรือกีดขวำงกำรเข้ำถึงของบริกำรสำธำรณะอื่น ๆ เช่น รถดับเพลิง และระบบสำธำรณูปโภค เป็นต้น และประสำนงำน
กับกำรรถไฟแห่งประเทศไทยและกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้กำรเช่ือมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีแดง (ช่วงหัวล ำโพง-มหำชัย) และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ มีควำมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อประชำชน รวมถึงให้เร่งรัดจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ที่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงบกและอำกำศ เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติพิจำรณำ นอกจำกนี้ เห็นควรให้ กทม. พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรแบ่งระยะกำรพัฒนำออกเป็น
ช่วง ๆ ของโครงกำรฯ โดยเร่งแผนกำรก่อสร้ำงและเปิดให้บริกำรโครงกำรฯ ให้สำมำรถเช่ือมโยงกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง   
ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงินส่วนต่อขยำยช่วงหัวล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ โดยเร็ว 
และมอบหมำยให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรเร่งพิจำรณำศึกษำโครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรของระบบขนส่งมวลชน
ทำงรำงทั้งขนำดใหญ่และขนำดรองที่เหมำะสมทั้งระบบ เพื่อให้สำมำรถใช้โครงสร้ำงอัตรำค่ำโดยสำรร่วมกันได้ ไปพิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงมหำดไทยก ำกับดูแลกำรด ำเนินโครงกำรของกรุงเทพมหำนครให้เป็นไปตำมแผนกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้ 
รวมทั้งให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาการด าเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จ านวน ๗ เส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทรำบรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ จ ำนวน ๗ เส้นทำง ของกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (คกจ.) รำยงำน สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง จ ำนวน ๒ โครงกำร ได้แก่ (๑) โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่     
ในเส้นทำงรถไฟสำยชำยฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรำ-คลองสิบเก้ำ-แก่งคอย และ (๒) โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ให้ด ำเนินกำรต่อไป โดยให้มีกำรก ำกับติดตำมในขั้นตอนกำรบริหำรสัญญำให้มีควำมโปร่งใส 
                    ๑.๒ โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรประกวดรำคำ จ ำนวน ๕ โครงกำร ได้แก่ (๑) โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่     
ช่วงมำบกระเบำ-ชุมทำงถนนจิระ (๒) โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงลพบุรี-ปำกน้ ำโพ (๓) โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วง
นครปฐม-หัวหิน (๔) โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และ (๕) โครงกำรรถไฟทำงคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-
ชุมพร ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทบทวน TOR ทั้ง ๕ เส้นทำง โดยปรับลดเง่ือนไขกำรก ำหนดผลงำน จำกเดิมก ำหนด
ร้อยละ ๑๕ คงเหลือร้อยละ ๑๐ ของค่ำก่อสร้ำง และไม่ให้ก ำหนดเง่ือนไขกำรส่งมอบเครื่องจักรอุปกรณ์ของผู้รับจ้ำงที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ให้กับ รฟท. เมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ รวมทั้งให้ รฟท. ทบทวน แยกงำนระบบอำณัติสัญญำณออกจำกงำนระบบรำงและงำนโยธำ 
ตำมข้อสรุปร่วมกันระหว่ำง คกจ. และคณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงสำมำรถ
เข้ำร่วมกำรเสนอรำคำได้มำกรำย 
                ๒. รับทรำบตำมที่รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรำยงำนเพิ่มเติมว่ำ คกจ. ได้หำรือร่วมกันและได้รับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้เช่ียวชำญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ได้ข้อสรุปแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรก่อส ร้ำงรถไฟทำงคู่ที่อยู่ภำยใต้      
กำรก ำกับดูแลของ คกจ. ตำมที่เสนอมำในครั้งนี้ ซึ่งแนวทำงดังกล่ำวจะท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมโปร่งใสและเปิดโอกำส     
ให้ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงสำมำรถเข้ำร่วมกำรเสนอรำคำได้มำกรำย ส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ คกจ. ได้ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วมีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ กำรด ำเนินโครงกำรนี้ควรแยกงำนระบบอำณัติสัญญำณ
ออกจำกงำนระบบรำงและงำนโยธำ โดยจะแบ่งกำรด ำเนินโครงกำรออกเป็น ๑๓ สัญญำ ประกอบด้วย งำนระบบรำงและงำนโยธำ 
๑๐ สัญญำ และงำนระบบอำณัติสัญญำณ ๓ สัญญำ ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ คกจ. เสนอจะอยู่ภำยใต้กรอบวงเงิน       
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

                ๓. ให้ รฟท. เร่งรัดด ำเนินกำรประกวดรำคำโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ คกจ.      
รวม ๕ โครงกำร ให้ได้ผู้รับจ้ำงภำยใน ๓ เดือน 
                ๔. ส ำหรับงำนระบบอำณัติสัญญำณ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องใช้เทคโนโลยีและต้องด ำเนินกำรโดยผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยี
ระบบขนส่งทำงรำง นั้น ให้ คกจ. พิจำรณำประกวดรำคำโดยวิธีกำรประกวดรำคำนำนำชำติ ( International bidding) เพื่อให้มี
ผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติสำมำรถเข้ำแข่งขันได้มำกรำย อันน ำไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพสูงสุดและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชำชนผู้ใช้บริกำร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินของการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบผลกำรคัดเลือกเอกชนและร่ำงสัญญำสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสีน้ ำเงิน (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยเฉลิมรัชมงคล 
ช่วงหัวล ำโพง-บำงซื่อ และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงินส่วนต่อขยำย ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) ของกำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และเห็นชอบตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมเสนอ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
                    ๑.๑ ขอแก้ไขร่ำงสัญญำสัมปทำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ข้อ ๑๙ กำรให้ควำมร่วมมือกับระบบขนส่ง    
อื่น ๆ และกำรจัดเก็บค่ำโดยสำรระบบตั๋วร่วม จำกเดิม “บีอีเอ็มจะให้ควำมร่วมมือแก่ รฟม. ...” เป็น “บีอีเอ็มต้องเข้ำร่วมระบบ
จัดเก็บค่ำโดยสำรตั๋วร่วม และระบบกำรจ ำหน่ำยตั๋วโดยสำร รวมทั้งควำมร่วมมือรูปแบบอ่ืน ๆ ของ รฟม. เพื่อให้กำรเชื่อมต่อระบบ
ในโครงข่ำยรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนและกำรเช่ือมต่อกับระบบขนส่งอื่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ...” เพื่อให้กำรใช้ระบบตั๋วร่วม 
(Common Ticket) และกำรใช้อัตรำค่ำโดยสำรร่วม (Common Fare) ซึ่งเป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลสำมำรถด ำเนินกำรได้  
ตำมแผนที่วำงไว้ 
                    ๑.๒ ให้ รฟม. จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี เพื่อสนับสนุน รฟม. ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของกำรค ำนวณผลตอบแทนกำรลงทุน (Equity IRR) เพื่อให้กำรค ำนวณผลตอบแทนกำรลงทุน (Equity IRR) และกำรแบ่งปันผลประโยชน์
ระหว่ำงรัฐและเอกชนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส เหมำะสม และเป็นไปตำมที่ได้เจรจำไว้ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนำคม รฟม. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
นโยบำยรัฐวิสำหกิจ) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และคณะกรรมกำร 
นโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ ในประเด็นกำรก ำหนดระบบกำรตรวจสอบ กำรแบ่งรำยได้ และกำรก ำกับสัญญำ 
ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ส ำหรับกำรให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนแก่โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี้ ำเงิน กรณีกำรรวมโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน
ส่วนต่อขยำยในโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน เพื่อให้ครอบคลุมตลอดทั้งสำย (สำยเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวล ำโพง -บำงซื่อ และส่วน
ต่อขยำย ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ นั้น เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนท่ีจะพิจำรณำให้กำรส่งเสริม ตำมควำมเห็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จึงให้กระทรวงคมนำคม โดย 
รฟม. ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติส่งเสริม
กำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงคมนำคมก ำกับดูแลกำรด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงินให้เป็นไปตำมสัญญำสัมปทำนอย่ำงเคร่งครัด
และก ำกับดูแลให้รถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงเตำปูน-บำงซื่อ แล้วเสร็จ และสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ภำยในเดือนสิงหำคม ๒๕๖๐ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ (เรื่อง กำรจัดจ้ำงติดตั้งระบบรถไฟฟ้ำ จัดกำรเดินรถไฟฟ้ำ และบริหำร     
กำรเดินรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงเตำปูน-บำงซื่อ ของ รฟม.) โดยให้ระบุก ำหนดเวลำเปิดให้บริกำรของรถไฟฟ้ำดังกล่ำวไว้ในสัญญำ
สัมปทำน [ในข้อ ๔.๑ (ข)] ให้ชัดเจนด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงคมนำคม โดย รฟม. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแบ่งรำยได้และกำรก ำหนดค่ำโดยสำร 
เพื่อรองรับกำรเชื่อมต่อระหว่ำงรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงินกับรถไฟฟ้ำสำยอื่น ๆ ในอนำคตให้ชัดเจนและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักกำรที่ก ำหนดให้คิดค่ำแรกเข้ำระบบครั้งเดียว และเกิดควำมเป็นธรรมแก่ประชำชนผู้โดยสำร 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรีมีข้อสั่งกำรด้ำนเศรษฐกิจ ดังนี้ 
             ๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพำณิชย์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง ได้แก่ 
                    ๑.๑ เร่งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำรำคำมันส ำปะหลังตกต่ ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อน โดยเฉพำะในบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    ๑.๒ ส่งเสริมกำรปลูกมันส ำปะหลังที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภำพดีขึ้นและมีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลง เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์
มันส ำปะหลัง กำรส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรแปลงใหญ่ 
                    ๑.๓ สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง อำจพิจำรณำด ำเนินกำรโดยส่งเสริมกำรปลูกมันชนิดอื่น เช่น 
มันเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีรำคำสูงขึ้น มันฝรั่ง ซึ่งเป็นท่ีต้องกำรของตลำดในกำรน ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น มันฝรั่ง
ทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่ำและลดกำรน ำเข้ำ 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำรเร่งส ำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สถำบัน 
กำรศึกษำต่ำง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสำมำรถน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตยำจำกพืชสมุนไพรทั้งในขั้นต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ 
โดยให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วส่งให้กระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และให้มีกำรใช้ประโยชน์
จำกเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่ำวอย่ำงแพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจำรณำน ำกลไกประชำรัฐมำส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนำคมเป็นหน่วยงำนหลักร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่ง     
เพื่อรองรับกำรค้ำกำรลงทุนของภูมิภำค โดยเฉพำะโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก โดยกำรเชื่อมโยงเส้นทำง
จำกกรุงเทพมหำนครไปสู่นิคมอุตสำหกรรม ในจังหวัดปรำจีนบุรแีละจังหวัดใกล้เคียง ท่ำเรือแหลมฉบัง และประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น 
กัมพูชำ ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการน า
รถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างขนส่งประชาชนผ่านแอปพลิเคชันให้มีการด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องท้ังในด้านยานพาหนะและผู้ขับขี ่ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงการพัฒนาการให้บริการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
กับผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
มีสำระส ำคัญเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘     
เพื่อก ำหนดให้ผู้ท ำกำรแทนผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน หรือผู้รักษำกำรแทนผู้บริหำรของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในลักษณะเดียวกัน 
ไม่ว่ำจะเรียกช่ืออย่ำงไรตำมกฎหมำยจัดตั้งรัฐวิสำหกิจ มีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้บริหำรของรัฐวิสำหกิจ รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่
ของผู้บริหำรในฐำนะกรรมกำรในคณะกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั้นด้วย ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป 
                ๒. มอบหมำยให้กระทรวงกำรคลังร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำสร้ำงควำมชัดเจนในประเด็น
ต่ำง ๆ ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เช่น ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้บริหำรของรัฐวิสำหกิจ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
ของบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้รักษำกำรแทนผู้บริหำรของรัฐวิสำหกิจ และกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณ ำก ำหนด
ค่ำตอบแทนกำรท ำหน้ำท่ีของผู้รักษำกำรแทนผู้บริหำรของรัฐวิสำหกิจ ก่อนมีผลใช้บังคับตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เร่ือง  การปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
ของรัฐวิสำหกิจในภำพรวม ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงกำรคลัง กระทรวงแรงงำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รับควำมเห็นของกระทรวงคมนำคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงำน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่เห็นว่ำ 
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน ควรพิจำรณำค่ำงำนของแต่ละต ำแหน่งซึ่งครอบคลุมผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ลูกจ้ำงได้รับ 
และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรต่ำง ๆ ควรให้แก่พนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐวิสำหกิจเท่ำนั้น อีกทั้งควร
พิจำรณำเฉพำะสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐำน โดยยกเว้นสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อมิให้เป็นภำระแก่รัฐวิสำหกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรให้สิทธิประโยชน์ของหน่วยงำนรัฐประเภทอื่น ๆ ส่วนสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลที่เสนอให้ตัดสิทธิบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็น
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ ท ำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ปฏิบัติงำน
เป็นจ ำนวนมำก จึงควรเริ่มใช้สวัสดิกำรดังกล่ำวกับพนักงำนใหม่ และกำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนควรอยู่ภำยใต้บรรทัดฐำน   
ที่เป็นธรรมและเหมำะสม โดยเฉพำะสิทธ์ิเดิมของพนักงำนรัฐวิสำหกิจท่ีเคยได้รับ เป็นต้น ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
                ๒. ให้รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) กระทรวงกำรคลังร่วมกับกระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
พิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงแนวทำงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนรัฐวิสำหกิจทั้งระบบให้
เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ (เรื่อง กำรปฏิรูปรัฐวิสำหกิจ) 
และวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ (เรื่อง กำรปรับปรุงค่ำตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของรัฐวิสำหกิจในภำพรวม) 
และน ำเสนอคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจพิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงกำรคลังและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำทบทวนหลักกำรของกฎหมำยจัดตั้งรัฐวิสำหกิจต่ำง ๆ    
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกกำรใช้อ ำนำจในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรของพนักงำน ผู้บริหำร และกรรมกำร 
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำที่เหมำะสม และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้แล้ว เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติบรรษัทวิสำหกิจแห่งชำติ เป็นต้น ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 
                ๔. ในส่วนของเรื่องขอควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคที่ได้รับเงินเดือน
ถึงขั้นสูงสุดของระดับหรือต ำแหน่ง และเรื่อง ขอควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงกำรจ่ำยโบนัสพนักงำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง ที่ส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ส่งให้กระทรวงกำรคลังแล้ว นั้น ให้กระทรวงกำรคลังส่งเรื่องดังกล่ำวคืนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องด ำเนินกำร   
ให้เป็นไปตำมแนวทำงและหลักเกณฑ์ตำมที่กระทรวงกำรคลังได้เสนอในครั้งนี้ และน ำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๐ ไตรมาส (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรปรับปรุงงบลงทุนระหว่ำงปีของรัฐวิสำหกิจ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ไตรมำส ๑ (ตุลำคม-
ธันวำคม ๒๕๕๙) ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
              ๑. กรอบกำรลงทุนของรัฐวิสำหกิจตำมมติคณะรัฐมนตรี (ไม่รวมกรอบเพิ่มเติมระหว่ำงปี) ประกอบด้วย (๑) ปรับลด
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวงเงินด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยสุทธิลดลง ๑,๘๓๘ ล้ำนบำท 
(๒) ปรับเพิ่มตำมกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี โดยอนุมัติกำรลงทุนเพิ่มเติม ๔ โครงกำร วงเงินด ำเนินกำร ๕๕,๕๔๐ ล้ำนบำท โดยมี
วงเงินเบิกจ่ำยลงทุน ๕,๗๘๒ ล้ำนบำท และ (๓) ปรับเพิ่มตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
โดยอนุมัติปรับเพิ่ม/ลดงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจ ๘ แห่ง ท ำให้วงเงินเบิกจ่ำยลงทุนเพิ่มขึ้น ๑,๐๘๖ ล้ำนบำท รวมปรับเพิ่มขึ้น ๕,๐๓๐ 
ล้ำนบำท ทั้งนี้ จำกกำรปรับปรุงวงเงินลงทุนดังกล่ำว ท ำให้กรอบกำรเบิกจ่ำยลงทุนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงไปจำก   
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ โดยมีกรอบวงเงินเบิกจ่ำยลงทุนเพิ่มขึ้นจำก ๕๒๐,๙๘๐ ล้ำนบำท เป็น ๕๒๖,๐๑๐ ล้ำนบำท 
                ๒. เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยลงทุนประจ ำปี ๒๕๖๐ รำยไตรมำส ประมำณกำรเบิกจ่ำยลงทุนในช่วงเดือนตุลำคม-ธันวำคม 
๒๕๕๙ จ ำนวน ๒๙,๖๙๒ ล้ำนบำท (ร้อยละ ๕.๖ ของเป้ำหมำยทั้งปี) เดือนมกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๐๑,๙๗๙ ล้ำนบำท 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

(ร้อยละ ๑๙.๔) เดือนเมษำยน-มิถุนำยน ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๑๓,๒๕๗ ล้ำนบำท (ร้อยละ ๒๑.๕) เดือนกรกฎำคม-กันยำยน ๒๕๖๐ 
จ ำนวน ๑๖๙,๑๐๑ ล้ำนบำท (ร้อยละ ๓๒.๒) และเดือนตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑๑๑,๙๘๑ ล้ำนบำท (ร้อยละ ๒๑.๓) 
                ๓. ผลกำรเบิกจ่ำยลงทุนประจ ำปี ๒๕๖๐ ไตรมำส ๑ (ตุลำคม-ธันวำคม ๒๕๕๙) รัฐวิสำหกิจเบิกจ่ำยลงทุนสะสมถึง
เดือนธันวำคม ๒๕๕๙ ได้จ ำนวน ๑๗,๔๙๗ ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙ ของเป้ำหมำยไตรมำส ๑ (จ ำนวน ๒๙,๖๙๒ ล้ำนบำท) 
ต่ ำกว่ำช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เบิกจ่ำยลงทุนได้ร้อยละ ๗๓.๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบก าหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติให้องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ที่จะครบก ำหนดในปีงบประมำณ 
๒๕๖๐ เพิ่มเติม จ ำนวน ๖,๒๐๖.๖๖๐ ล้ำนบำท (ปรับโครงสร้ำงหนี้ โดยกำรไถ่ถอนพันธบัตรและช ำระคืนเงินต้นเงินกู้ท่ีจะครบก ำหนด) 
และให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจำรณำวิธีกำรกู้เงิน เง่ือนไข และรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรกู้เงิน ตำมที่
กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้กระทรวงคมนำคม และ ขสมก. รับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง ส ำนักงบประมำณ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่เห็นว่ำ ขสมก. มีผลกำรด ำเนินงำนที่ขำดทุนอย่ำงต่อเนื่องและ
กำรกู้เงินใหม่เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจะส่งผลให้ ขสมก. ไม่สำมำรถช ำระคืนต้นเงินกู้ได้ และมีแนวโน้มเป็นภำระของ
ภำครัฐอย่ำงชัดเจนในอนำคต โดยให้ ขสมก. เร่งพิจำรณำหำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินคงค้ำงที่มีจ ำนวนมำก ไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดต่อไป 
                ๒. ให้ ขสมก. ปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจกำรของ ขสมก. โดยให้ค ำนึงถึงกำรปฏิรูประบบรถโดยสำรประจ ำทำงในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบกำรยกเลิก     
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๒๖ (เรื่อง นโยบำยกำรเดินรถโดยสำรประจ ำทำงในเขตกรุงเทพมหำนคร) จำกเดิมที่
ก ำหนดหลักกำรให้ ขสมก. มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและเป็นผูใ้ห้บริกำรสำธำรณะไปพร้อมกัน เป็นแยกหน้ำท่ีกำรก ำกับดูแล (Regulator) 
ให้กรมกำรขนส่งทำงบก และให้ ขสมก. ด ำเนินกำรในฐำนะผู้ประกอบกำร (Operator) ร่วมกับเอกชน และให้เสนอกำรปรับปรุง
แผนดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจพิจำรณำตำมขั้นตอนต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงกำรคลังร่วมกับกระทรวงคมนำคม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของ ขสมก. ให้มีควำมเข้มงวดมำกยิ่งขึ้น เช่น ก ำหนดให้ตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำน      
ของ ขสมก. ที่มีผลต่อกำรประเมินผลงำนของผู้บริหำร กำรประเมินผลตอบแทน และสภำพกำรจ้ำง รวมทั้งเพิ่มควำมถี่ในกำรประเมิน 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกเดิมรำยปี เป็นรำยไตรมำส เป็นต้น 
                ๔. ให้กระทรวงกำรคลัง โดยส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะและกระทรวงคมนำคมก ำกับดูแลและติดตำมกำรน ำ
เงินกู้ไปใช้จ่ำยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตำมมติคณะรัฐมนตรีและกำรช ำระคืนเงินกู้อย่ำงใกล้ชิด และให้ ขสมก. ช้ีแจงรำยละเอียด
กำรใช้จ่ำยเงินกู้ต่อส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะทุกครั้งท่ีมีกำรน ำเงินกู้ไปใช้จ่ำย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง  รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟ

แห่งประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทรำบรำยงำนผลกำรให้บริกำรสำธำรณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ซึ่งมีผลกำรขำดทุนจำกกำรให้บริกำร จ ำนวน ๑,๐๓๗.๙๗๕ ล้ำนบำท และของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งมี    
ผลกำรขำดทุนจำกกำรให้บริกำร จ ำนวน ๒,๖๒๒.๙๗๓ ล้ำนบำท และเห็นควรให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งวดที่ ๒ ในส่วนของ ขสมก. จ ำนวน ๑๕๙.๗๗๓ ล้ำนบำท และ รฟท. จ ำนวน ๒๕๐.๐๗๕ ล้ำนบำท 
ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ 
                ๒. ให้ ขสมก. และ รฟท. รับควำมเห็นของคณะกรรมกำรเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของ ขสมก. และให้ รฟท. จัดหำรถจักร รถพ่วงโดยสำร 
และขบวนรถไฟให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน รถจักรและล้อเลื่อน เพื่อให้อยู่ในสภำพท่ีพร้อม
ใช้งำน และยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนกำรให้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

บริกำรสำธำรณะส ำหรับตัวช้ีวัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ค่ำเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ให้ ขสมก. และ รฟท. เร่งด ำเนินกำรลงทุนตำมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว 
รวมถึงกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรและควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่ไม่มีประสิทธิภำพเพื่อลดภำระเงินงบประมำณอุดหนุนของภำครัฐ 
ไปพิจำรณำประกอบกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้คณะกรรมกำรเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะรั บควำมเห็นของ
กระทรวงคมนำคมเกี่ยวกับกำรค ำนวณเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะงวดที่ ๒ ในอนำคต อำจพิจำรณำมำตรกำรอื่น ๆ แทนกำรตัด
เงินอุดหนุน หรือกรณีที่ประสงค์จะตัดเงินอุดหนุนต่อไป อำจพิจำรณำก ำหนดเพดำนสูงสุดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกิจกำรของ 
รฟท. ไปพิจำรณำด ำเนินกำรด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงกำรคลัง กระทรวงคมนำคม และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องติดตำมและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรประเมินผล
และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรให้บริกำรสำธำรณะของ ขสมก. และ รฟท. ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปีถัดจำกปีงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
กรอบวงเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ 
                ๔. ให้กระทรวงกำรคลังร่วมกับกระทรวงคมนำคม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำก ำหนดแนวทำงประเมินผล
กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของ รฟท. ให้มีควำมเข้มงวดมำกยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ ขสมก. ตำมนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๐ (เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ที่จะครบก ำหนดในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ของ
องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ) 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เร่ือง การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทรำบและเห็นชอบตำมที่รองนำยกรัฐมนตรี (พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธำนกรรมกำรพืชน้ ำมัน
และน้ ำมันพืชเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทรำบสรุปมติคณะกรรมกำรพืชน้ ำมันและน้ ำมันพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๐ 
รวม ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) กำรจัดกำรเมล็ดถั่วเหลืองน ำเข้ำ กรณีเกิดควำมเสียหำย (๒) กำรก ำหนดมำตรกำรกำรน ำเข้ำรวมถึงอัตรำอำกร 
ส ำหรับกำกถั่วเหลืองที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมอื่น ๆ (๓) หลักเกณฑ์    
กำรจัดสรรโควตำสินค้ำเกษตรตำมพันธกรณีควำมตกลง WTO ส ำหรับสินค้ำ ๔ รำยกำร [กรณีน้ ำมันมะพร้ำว เนื้อมะพร้ำวแห้ง 
มะพร้ำวและมะพร้ำวฝอย (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) และกำกถั่วเหลืองที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค 
และเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมอื่น ๆ (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)] และ (๔) กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำกำรผลิตถั่วเหลืองและคณะท ำงำน
พัฒนำกำรผลิตมะพร้ำว 
                    ๑.๒ เห็นชอบกำรเปิดตลำดสินค้ำกำกถ่ัวเหลือง ปี ๒๕๖๐ พิกัดอัตรำศุลกำกร ๒๓๐๔.๐๐.๙๐ เฉพำะรหัสสถิติ 
(๒) กำกถั่วเหลืองที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค  และรหัสสถิติ (๓) กำกถั่วเหลืองที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมอื่น ๆ ภำยใต้กรอบองค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization : WTO) ปริมำณตำมที่ผูกพัน ๒๓๐,๕๕๙ ตัน 
อัตรำภำษีในโควตำร้อยละ ๑๐ อัตรำภำษีนอกโควตำร้อยละ ๑๓๓ 
                    ๑.๓ เห็นชอบกำรบริหำรน ำเข้ำ ปี ๒๕๖๐ ของกำกถั่วเหลือง รหัสสถิติ (๒) และ (๓) ภำยใต้กรอบ WTO      
เป็นรำยปี ตำมหลักเกณฑ์ที่กรมกำรค้ำต่ำงประเทศก ำหนด คือ เป็นนิติบุคคลที่ใช้กำกถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตในกิจกำร    
ของตนเอง และให้น ำเข้ำเฉพำะด่ำนศุลกำกรที่มีด่ำนพืช และด่ำนอำหำรและยำ โดยผู้น ำเข้ำกำกถั่วเหลือง รหัสสถิติ (๒) กำกถั่วเหลือง
ที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคจะต้องแสดงใบรับรอง Non-GMO จำกประเทศผู้ผลิตต้นทำง ยื่นประกอบกำร
น ำเข้ำ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

                ๒. ให้กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับกรณีน ำเข้ำกำกถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและต้อง
แสดงใบรับรอง Non-GMO จำกประเทศผู้ผลิตต้นทำงยื่นประกอบกำรน ำเข้ำ ควรมีกลไกกำรตรวจสอบกำกถั่วเหลืองเพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เพื่อยืนยันว่ำเป็น Non-GMO จริงตำมที่ส ำแดง
ในเอกสำร และควรมีกลไกหรือกฎหมำยในกำรจัดกำรเพื่อส่งกลับหรือท ำลำยในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ำ กำรน ำเข้ำกำกถั่วเหลือง
เพื่อใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคเป็น GMO ซึ่งไม่ตรงกับเอกสำรที่ส ำแดง ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 

       ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

                      เร่ือง รายงานผลการด าเนินการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ  ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้าง
เศรษฐกิจมั่นคง” 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดงำนตลำดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนำชำติ ตลำดคลองผดุง
สร้ำงชีวิต เสริมสร้ำงเศรษฐกิจมั่นคง” ระหว่ำงวนัท่ี ๑-๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำร 
SMEs ให้เข้ำถึงผู้บริโภคโดยตรง กระตุ้นให้เกิดกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจฐำนรำก รวมถึงเพื่อแบ่งเบำภำระค่ำครองชีพให้ประชำชน     
ได้เข้ำถึงสินค้ำและบริกำรในรำคำถูก โดยมีร้ำนค้ำเข้ำร่วม ๓๒๐ ร้ำน ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรรวม ๓๒๒,๓๑๑,๑๖๕ บำท 
และมีผู้เข้ำเยี่ยมชมงำนรวมทั้งสิ้น ๑๕๒,๕๑๑ คน ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    

 เร่ือง รายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบตำมที่กระทรวงพำณิชย์รำยงำนผลกำรจัดงำน Smart  Startup 2017 โอกำสสู่ธุรกิจยุคใหม่ 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์เป็นประธำน
ในพิธีเปิด สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. งำน Smart  Startup 2017 โอกำสสู่ธุรกิจยุคใหม่ เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงพำณิชย์กับภำคเอกชน 
๔ หน่วยงำน ได้แก่ สมำคมกำรค้ำเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ สมำคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน บริษัท    
ซี เอ ซี จ ำกัด (C Asean) และบริษัท เทคซอส มีเดีย จ ำกัด 
                ๒. กิจกรรมภำยในงำนฯ แบ่งเป็น ๔ โซน ประกอบด้วย โซนที่ ๑ เช่ือมโลก Startup และ SME (New Vision New World) 
โซนที่ ๒ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำธุรกิจ (Smart Business Solution) โซนที่ ๓ แปลงควำมคิดสู่ธุรกิจจริง (Idea Commercialization) 
และโซนที่ ๔ งำนสัมมนำโอกำสสู่ธุรกิจยุคใหม่ (New Economy Dialogue 2017 : A Forum for Smart Business Enterprises) 
                ๓. ผลส ำเร็จจำกกำรจัดงำนฯ อำทิ SME มำกกว่ำ ๕,๐๐๐ รำย จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำน ๖,๕๐๐ รำย ได้เรียนรู้ เข้ำถึง
บริกำรจำกธุรกิจ Startup ต่อยอดแนวคิดกำรท ำธุรกิจยุคใหม่ สำมำรถลดต้นทุนในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพิ่มยอดขำยให้  SME    
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ Startup ๑๒๒ ธุรกิจ มีโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ำเพื่อเร่งกำรเติบโตของธุรกิจ 
เพิ่มยอดขำย พร้อมโอกำสขยำยกำรลงทุนร่วมกับนักลงทุนมำกกว่ำ ๘๐ คู่เจรจำ ตลอดจนสร้ำงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำธุรกิจ 
จำกควำมต้องกำรของ SME สู่กำรพัฒนำโมเดลธุรกิจร่วมกับ Startup มำกกว่ำ ๖๐ คู ่
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐    

 เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบในหลักกำรของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SMEs ผ่ำนโครงกำร
สินเช่ือ SMEs Transformation Loan ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SMEs ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ 
และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรฯ จ ำนวน ๒,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ โดยให้ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    
แห่งประเทศไทย (บสย.) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป สําหรับกรณีของค่าประกันชดเชย ให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อ
ของโครงการฯ ก่อนเป็นลําดับแรก 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อสังเกตของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการกําหนดกรอบ นิยาม เงื่อนไข หรือแนวทาง   
ในการอนุมัติสินเชื่ออย่างชัดเจน มีความโปร่งใส และชี้แจงได้ การกําหนดเงื่อนไขให้ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นนิติบุคคล   
การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การย่ืนงบการเงินเป็นประจําทุกปี การบ่มเพาะและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) ท่ีใช้นวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจให้มากข้ึน การให้ความช่วยเหลือ SMEs ท่ีมี
แนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ในการหาตลาดส่งออก การกระจายวงเงินสินเชื่อของโครงการฯ แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ท่ีไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่ออย่างท่ัวถึง และคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ รวมทั้งการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ ๓ ต่อปี ในช่วง    
๓ ปีแรก โดยจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยในปีท่ี ๔-๗ และความเห็นเพ่ิมเติมของเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติท่ีขอปรับแก้ไขหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๑๑๓/๑๕๑๒ 
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในข้อ ๓ จากเดิม “.... เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง จึงเห็นควรกําหนด     
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสินเชื่อในโครงการ Policy Loan มาก่อน” เป็น 
“.... เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง จึงเห็นควรให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) พิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ท่ีไม่เคย
เข้าร่วมโครงการ Policy Loan เป็นลําดับแรกก่อน” ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อ 
เช่น ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย เป็นต้น เข้าร่วมดําเนินโครงการฯ ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงการคลัง โดย ธพว. และ บสย. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมาย
ทราบถึงรายละเอียดโครงการอย่างถูกต้องท่ัวถึง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมโครงการต่อไป รวมท้ังให้ ธพว. 
และ บสย. ดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และให้คําแนะนําในการวางแผนธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น 
                ๕. ให้กระทรวงการคลังนําเสนอโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพื่อบรรจุไว้เป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลท่ีต้องติดตามเร่งรัดต่อไป รวมทั้งให้กระทรวง 
การคลังประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการดําเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศต่อไปด้วย 

 
       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม

ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
และเนตรนารี รวมท้ังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนารีสําหรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการโดยเร็วและให้เชื่อมโยงถึง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนงานโครงการในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่งสํารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้มีการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ 
ท่ีสามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการในเชิงพาณิชย์หรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถนํางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงกลาโหม (กรมสรรพาวุธทหารบก) สํารวจความต้องการใช้ยางพาราสําหรับผลิตยางรถยนต์
เพ่ือใช้ในหน่วยงานในสังกัด รวมท้ังนําร่องผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 
                    ๒.๔ ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการใช้
ดิจิทัลในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงานท่ีมีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบ
ออนไลน์ให้ความสําคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากข้ึนเพ่ือให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) ของประเทศดีขึ้น เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการ
ขอใช้ไฟฟ้า และการให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น (๑) การกักเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา และระบบการระบายน้ําในแต่ละสภาพภูมิประเทศ 
(๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ํา จําแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ําร่วมกัน (๓) การดําเนินการของรัฐบาลท้ังท่ีเป็น
มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จําแนกเป็นปัญหานํ้าท่วมและน้ําแล้ง และมาตรการระยะยาวท่ีมีความย่ังยืน (๔) ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนหากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยให้บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
ภายใน ๑ เดือน โดยอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                           ๓.๒.๑ ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชน การเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
                          ๓.๒.๒ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
แผนการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมท้ังทางถนนและทางราง รวมท้ังให้ระบุด้วยว่าได้มีการดําเนินการตามแผน   
ในเรื่องใดแล้ว และจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องใดต่อไป ตลอดจนชี้แจงปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ด้วย 
                          ๓.๒.๓ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายรองท่ีประชาชนสามารถใช้แทนเส้นทางหลัก เช่น ถนนเพชรเกษมที่ชํารุด
เสียหายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานติดตามและตรวจสอบการจ้างคนพิการเข้าทํางานของนายจ้างหรือเจ้าของ    
สถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีการดําเนินการท่ีถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของ   
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่ง
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้คนพิการได้เข้าทํางานจริงในสถานประกอบการ และเปิดโอกาส
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒

                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
ชี้แจงทําความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ท่ัวถึงและชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูแล้งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีควรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีต้องใช้น้ําปริมาณมาก เพ่ือให้มีปริมาณนํ้า 
เหลือเพียงพอใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีจําเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคก่อนนําน้ําไปใช้      
เพ่ือการเกษตรกรรม 
                    ๒.๒ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสําคัญ     
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม-ไทย (CLMVT) เพ่ือยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว               
ของอาเซียนร่วมกันต่อไปน้ัน ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวโดยให้พิจารณาจัดทําเส้นทาง      
การท่องเที่ยวภายในประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิด “หนึ่งจุดหมายปลายทาง” (One Destination) ให้มากขึ้น ทั้งนี้         
ให้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายใน ๑ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ในการจัดทําโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของ      
ทุกส่วนราชการให้คํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังนี้ 
                    ๓.๑ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๓.๒ มุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ินรวมกลุ่มกันเพ่ือประกอบ
กิจการท่ีนํานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการในชุมชนโดยนําแนวทางประชารัฐมาใช้ในการดําเนินการด้วย 
                    ๓.๓ จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จําเป็น และโครงสร้างพ้ืนฐาน     
ด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน โดยใช้ดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการดําเนินการ 
 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ปี ซ่ึงคณะทํางาน   
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีการดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายคือ 
สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ผ่านกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานจากการจัดต้ังบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด     
ท้ังส่วนกลางและจังหวัดท้ัง ๗๖ จังหวัด เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานด้านการเกษตร กลุ่มงานด้านการแปรรูป 
และกลุ่มงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนากลุ่มงานดังกล่าว ๕ กระบวนการ ประกอบด้วย การเข้าถึงปัจจัย
การผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืน โดยผลการดําเนินงาน    
ท่ีผ่านมาสามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๑,๓๕๑ กลุ่มเป้าหมาย แยกเป็น ด้านการเกษตร จํานวน ๔๖๕ กลุ่ม ด้านการแปรรูป 
จํานวน ๕๔๕ กลุ่ม ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน จํานวน ๓๔๑ กลุ่ม มีรายได้สะสม ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวมท้ังสิ้น 
๒๖๘,๐๕๑,๔๑๗ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  การจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพ่ือให้เกิดเอกภาพและบูรณาการ

ตามแนวทางประชารัฐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอขอถอนข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยในหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๓๑๐.๓/๒๓๓๒๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีว่า “ห้ามมิให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดต้ังอาสาสมัคร มวลชน เครือข่าย หรือมวลชนท่ีเรียกชื่ออ่ืนใดในพ้ืนท่ีซ่ึงมีคณะกรรมการหมู่บ้าน
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่แล้ว หากมีภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการในหมู่บ้านให้มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินการแทนหรือร่วม
ดําเนินการ” ออกไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้เกิดเอกภาพ
และบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องก่อนดําเนินการ
เพ่ือความรอบคอบและลดผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และควรพิจารณาถึงเจตนาในการจัดต้ังอาสาสมัคร มวลชน เครือข่าย
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการเป็นเครือข่ายการทํางานช่วยเหลือปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ สําหรับ
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหมู่บ้านควรพิจารณาไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งควรจัดระเบียบ
มวลชน/อาสาสมัคร ให้ครอบคลุมท้ังประเทศ และควรมีการสร้างกลไกท่ีจะควบคุมได้มาในการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน    
หรือคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ดําเนินการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานติดตามและตรวจสอบการจ้างคนพิการเข้าทํางานของนายจ้างหรือเจ้าของ    
สถานประกอบการต่าง ๆ ให้มีการดําเนินการท่ีถูกต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของ   
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่ง
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือให้คนพิการได้เข้าทํางานจริงในสถานประกอบการ และเปิดโอกาส
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย 
ชี้แจงทําความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ท่ัวถึงและชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการเพาะปลูก
ในช่วงฤดูแล้งท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีควรหลีกเลี่ยงการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีต้องใช้น้ําปริมาณมาก เพ่ือให้มีปริมาณนํ้า 
เหลือเพียงพอใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีจําเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคก่อนนําน้ําไปใช้      
เพ่ือการเกษตรกรรม 
                    ๒.๒ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการสรุปสาระสําคัญ     
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม-ไทย (CLMVT) เพ่ือยกระดับและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน
ร่วมกันต่อไปนั้น ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเร่งรัดการดําเนินการดังกล่าวโดยให้พิจารณาจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิด “หนึ่งจุดหมายปลายทาง” (One Destination) ให้มากข้ึน ท้ังนี้ ให้รายงานความคืบหน้า 
การดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายใน ๑ เดือน 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ในการจัดทําโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของ      
ทุกส่วนราชการให้คํานึงถึงหลักการสําคัญ ดังนี้ 
                    ๓.๑ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๓.๒ มุ่งยกระดับรายได้ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ินรวมกลุ่มกัน       
เพื่อประกอบกิจการที่นํานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในชุมชนโดยนําแนวทางประชารัฐมาใช้
ในการดําเนินการด้วย 
                    ๓.๓ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเป็น และโครงสร้างพ้ืนฐาน     
ด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ประชาชน โดยใช้ดิจิทัลมาเปน็เคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการดําเนินการ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๙ และทั้งปี ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๙ และทั้งปี ๒๕๕๙ ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การส่งออกของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ขยายตัวท่ีร้อยละ ๖.๒ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
โดยมีสินค้าสําคัญท่ีเป็นตัวผลักดันการส่งออกในเดือนนี้ ได้แก่ ทองคํา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า น้ํามัน
สําเร็จรูป และน้ําตาลทราย ในขณะที่ตลาดส่งออกสําคัญของไทยยังขยายตัวได้ดีในเกือบทุกตลาด รวมทั้งปี ๒๕๕๙ การส่งออก   
ของไทยมีมูลค่า ๒.๑๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๐.๔๕ สูงท่ีสุดในรอบ ๔ ปี และสูงเป็นอันดับท่ี ๘ ของโลก ในขณะท่ี
การนําเข้าท้ังปี ๒๕๕๙ มีมูลค่า ๑.๙๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๓.๙๔ ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้ารวม ๒.๐๗ หม่ืนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นการเกินดุลการค้าท่ีสูงท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ 
                ๒. การส่งออกรายสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และปี ๒๕๕๙ 
ขยายตัวร้อยละ ๕.๕ และ ๓.๐ (YoY) ตามลําดับ ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และปี ๒๕๕๙ 
ขยายตัวร้อยละ ๕.๔ และ ๒ (YoY) ตามลําดับ 
                ๓. แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าปีก่อน และมีโอกาสขยายตัว    
ได้อย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ ๒.๕-๓.๕ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เช่น (๑) การขยายตัวของการส่งออกสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘.๕ (๒) การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว  
ร้อยละ ๑๐.๓ (๓) การใช้จ่ายครัวเรือนท่ียังขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัวของการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์และรายได้เกษตรกร 
และ (๔) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๓ 
                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ภาพรวมปรับตัวดีข้ึนต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ตามการปรับตัว
ดีข้ึนของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจจีนเป็นสําคัญ ในขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนและเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงปรับตัว
ดีข้ึนอย่างช้า ๆ และแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารกลางประเทศสําคัญ ๆ ยังคงมีนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายไว้ท่ีระดับเดิม โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงร้อยละ ๐.๕๐-๐.๗๕ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. การส่งออกของไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๘.๘ เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) 
ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ เป็นเดือนท่ี ๓ และกลับเข้าสู่ระดับปกติเฉลี่ยของการส่งออกอีกคร้ัง โดยสินค้าสําคัญท่ีเป็นตัวผลักดัน     
การส่งออกในเดือนนี้ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ทองคํา ยางพารา น้ํามันสําเร็จรูป ยางและผลิตภัณฑ์ยาง      
เม็ดพลาสติก และยานพาหนะ ในขณะท่ีตลาดส่งออกสําคัญของไทยยังขยายตัวได้ดีในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตะวันออกกลาง 
ออสเตรเลีย และแอฟริกา 
                ๒. มูลค่าการส่งออกรายสินค้าเดือนมกราคม ๒๕๖๐ สินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ ๙.๗ (YoY) สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรขยายตัวร้อยละ ๔.๗ (YoY) และสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๗.๖ (YoY) โดยสินค้าท่ีขยายตัวได้ดี เช่น ยางพารา     
ไก่แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป ทองคํา เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า น้ํามันสําเร็จรูป และยานพาหนะ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                (วันที ่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

                ๓. การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมกราคม ๒๕๖๐ หดตัวร้อยละ ๑๕.๑ โดยการค้าชายแดน (มาเลเซีย 
เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) หดตัวร้อยละ ๑๕ และการค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) หดตัวร้อยละ ๑๕.๑ 
                ๔. แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และมีโอกาสกลับมาขยายตัว       
เป็นบวกต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมีปัจจัยสําคัญจากราคาน้ํามันดิบท่ีเริ่มปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสําคัญ และ
สินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับน้ํามันเพ่ิมสูงข้ึน แต่ยังมีความเสี่ยงจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า โดยกระทรวงพาณิชย์
จะเร่งดําเนินการทุกรูปแบบเพ่ือให้การส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวได้ใกล้เคียงเป้าหมายร้อยละ ๕.๐ ให้มากท่ีสุด 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ในการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนซ่ึงเป็นนิติบุคคล   

นอกภาคีอาเซียนท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน   
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับท่ี ๓ (Third Protocol to Amend 
the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกรายการข้อสงวนในความตกลงว่าด้วย   
การลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ท่ีไทยขอสงวนสิทธ์ิการเปิดเสรีให้เฉพาะนักลงทุน    
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น โดยไม่ให้สิทธ์ิกับนักลงทุนนอกภาคีอาเซียนท่ีลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนแล้วขยายการลงทุน
มาไทย 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ ท้ังนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเม่ือลงนามแล้ว
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ 
ก่อนแสดงเจตนาให้พิธีสารฯ มีผลผูกพันต่อไป 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ 
                ๔. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการย่ืนสัตยาบันสารหรือสารให้ความยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน 
เม่ือสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารฯ แล้ว 
                ๕. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันผลกระทบกับผู้ประกอบการไทย
อันเนื่องมาจากการยกเลิกข้อสงวนนี้ ท้ังนี้ การยกเลิกข้อสงวนดังกล่าวควรครอบคลุมเฉพาะนักลงทุนนอกภาคีอาเซียนท่ีมีการประกอบ 
ธุรกิจอย่างมีนยัสําคัญในประเทศไทย รวมท้ังต้องไม่ขัดกับกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
                ๖. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาให้สิทธิแก่นักลงทุนภายนอกอาเซียน   
ด้านป่าไม้ ควรพิจารณาภายหลังจากการเปิดเสรีให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนก่อน และให้พิจารณาข้อดีข้อเสียจากการยกเลิก     
ข้อสงวนในความตกลง ACIA อย่างละเอียดรอบคอบ โดยจะต้องไม่เกินขอบข่ายท่ีกําหนดภายใต้กฎหมายภายในประเทศท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน และไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนไทย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ
เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้ประกอบการและนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบถึง
สิทธิประโยชน์ท่ีจะมีข้ึนจากการยกเลิกข้อสงวนดังกล่าว และควรมีการติดตามประเมินผลกระทบหลังการเจรจาและจัดเตรียมมาตรการ
รองรับอย่างเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๕๗ 

         ๗.๔  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   

        เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงในระยะแรก 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงในระยะแรก (Memorandum of Understanding on the ‘Early Harvest’ Implementation of 
the Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดพ้ืนฐานความเข้าใจ    
ท่ีจําเป็น แนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินการขนส่งข้ามพรมแดน และการดําเนินการด้านพิธีการศุลกากรสําหรับการนําเข้ารถยนต์
และตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือเป็นการเร่ิมดําเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS 
Cross-Border Transport Agreement : CBTA) ท่ีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงท้ัง ๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา 
จีน และเวียดนาม ได้ให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารของความตกลง GMS CBTA ครบท้ังหมดแล้วเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
ซ่ึงการดําเนินการตามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในระยะแรกจะสามารถลดอุปสรรคการขนส่งข้ามพรมแดนในส่วนของการออก
ใบอนุญาตสําหรับการขนส่งทางถนน ประเทศละ ๕๐๐ ฉบับ และขั้นตอนการนําเข้ารถยนต์ชั่วคราวและตู้คอนเทนเนอร์ชั่วคราว 
                    ๑.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
                    ๑.๓ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมสําหรับการลงนามดังกล่าว 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ       
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง     
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
               ๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ในประเด็นความพร้อมขององค์กรค้ําประกัน การจัดทําเอกสารในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน และแนวทางการนําระบบ IT เข้ามาใช้
ในการขนส่งข้ามพรมแดน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   

        เรื่อง พิธีสาร ๒ การกําหนดท่ีทําการพรมแดน (Designation of Frontier Posts) และภาคผนวก ท่ีทําการพรมแดน     
ในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : AFAFGIT) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสาร ๒ การกําหนดท่ีทําการพรมแดน (Designation of Frontier Posts) และภาคผนวก 
ที่ทําการพรมแดนในระยะเริ่มต้น ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : AFAFGIT) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการให้ประเทศภาคี
กําหนดท่ีทําการพรมแดนของตนเองในเบื้องต้นอย่างเป็นทางการ โดยในส่วนของประเทศไทยได้กําหนดไว้ ๗ จุด คือ ท่ีทําการพรมแดน
แม่สาย ท่ีทําการพรมแดนแม่สอด ท่ีทําการพรมแดนอรัญประเทศ ท่ีทําการพรมแดนหนองคาย ท่ีทําการพรมแดนสะเดา ท่ีทําการ
พรมแดนมุกดาหาร และที่ทําการพรมแดนเชียงของ ท้ังนี้ การลงนามในร่างพิธีสารฯ จะมีข้ึนในระหว่างวันท่ี ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามร่างพิธีสารฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําสัตยาบันสารหรือตราสารการยอมรับเพ่ือมอบให้แก่สํานัก
เลขาธิการอาเซียนต่อไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘

                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างพิธีสารฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘    
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

         ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการขนส่งในชนบทอย่างยั่งยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการขนส่งในชนบทอย่างย่ังยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุมการขนส่งท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี ๑๐ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าจะดําเนินการพัฒนาระบบขนส่งในพ้ืนท่ี
ชนบทเพื่อให้ความม่ันใจว่าชุมชนของผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร สตรี เยาวชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ จะสามารถเข้าถึงระบบ
การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่มีใครถูกทอดท้ิง อันจะนําไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ 
                ๒. หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบทของประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการขนส่งอย่างย่ังยืนได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยอาจจะพิจารณานําความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้จากการประชุมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศและเป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม ซ่ึงจะช่วยให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในภูมิภาคได้อย่างย่ังยืน ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
             ๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ได้แก่ 
                    ๑.๑ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาราคามันสําปะหลังตกตํ่าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                    ๑.๒ ส่งเสริมการปลูกมันสําปะหลังท่ีให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีข้ึนและมีต้นทุนการผลิตท่ีลดลง เช่น การปรับปรุงพันธ์ุ
มันสาํปะหลัง การส่งเสริมการทําการเกษตรแปลงใหญ่ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

๕๙ 

                    ๑.๓ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง อาจพิจารณาดําเนินการโดยส่งเสริมการปลูกมันชนิดอ่ืน เช่น 
มันเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีราคาสูงข้ึน มันฝร่ัง ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของตลาดในการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น มันฝร่ัง
ทอดกรอบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดการนําเข้า 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งสํารวจเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบัน 
การศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพรท้ังในข้ันต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้และให้มีการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ ให้พิจารณานํากลไกประชารัฐมาส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง    
เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยง
เส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศ
เพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการนํารถยนต์
ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างขนส่งประชาชนผ่านแอปพลิเคชันให้มีการดําเนินการท่ีถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์    
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในด้านยานพาหนะและผู้ขับข่ี ท้ังนี้ โดยให้คํานึงถึงการพัฒนาการให้บริการและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผู้ประกอบการ
รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
และเนตรนารี รวมท้ังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนารีสําหรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
เร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการโดยเร็วและให้เชื่อมโยง
ถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนงานโครงการในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่งสํารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้มีการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ 
ท่ีสามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการในเชิงพาณิชย์หรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถนํางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงกลาโหม (กรมสรรพาวุธทหารบก) สํารวจความต้องการใช้ยางพาราสําหรับผลิตยางรถยนต์
เพ่ือใช้ในหน่วยงานในสังกัด รวมท้ังนําร่องผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 
                    ๒ .๔ ให้สํานักงาน ก .พ.ร . เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการใช้ดิจิทัล    
ในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังประสานให้ทุกหน่วยงานท่ีมีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์     
ให้ความสําคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากขึ้นเพ่ือให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ของประเทศดีข้ึน เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้ไฟฟ้า และ
การให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                         (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐

                    ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น (๑) การกักเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา และระบบการระบายน้ําในแต่ละสภาพภูมิประเทศ 
(๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ํา จําแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ําร่วมกัน (๓) การดําเนินการของรัฐบาลท้ังท่ีเป็น
มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จําแนกเป็นปัญหานํ้าท่วมและน้ําแล้ง และมาตรการระยะยาวท่ีมีความย่ังยืน (๔) ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนหากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยให้บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
ภายใน ๑ เดือน โดยอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                           ๓.๒.๑ ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชน การเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
                          ๓.๒.๒ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
แผนการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมท้ังทางถนนและทางราง รวมท้ังให้ระบุด้วยว่าได้มีการดําเนินการตามแผน   
ในเรื่องใดแล้ว และจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องใดต่อไป ตลอดจนชี้แจงปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ด้วย 
                          ๓.๒.๓ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายรองท่ีประชาชนสามารถใช้แทนเส้นทางหลัก เช่น ถนนเพชรเกษมที่ชํารุด
เสียหายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง การลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบการลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซ่ึงจะจัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ี
ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว บนท่ีดินราชพัสดุ จํานวน ๖๖๐-๒-๒๓ ไร่ ท่ีได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินกับกรมธนารักษ์
เป็นเวลา ๕๐ ปี เงินลงทุนโครงการรวม ๑,๖๖๐.๒๖ ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุน) จํานวน ๗๐๐.๐๐ ล้านบาท 
ซ่ึงสํานักงบประมาณได้จัดสรรให้แล้ว และงบประมาณของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จํานวน ๙๖๐.๒๖ ล้านบาท 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กนอ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น กนอ. ควรมีการวางแผนบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความพร้อมสามารถรองรับปัญหาและความต้องการได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ ควบคู่กับ
การเร่งรัดให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็ว โดยมีแผนการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีชัดเจน รวมท้ังควรมีกระบวนการอนุมัติ
อนุญาตแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพ และควรพิจารณากําหนดอัตราค่าเช่าให้ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในการดึงดูดนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ท้ังนี้ ให้ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินโครงการ/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค การเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาประกอบกิจการในพ้ืนท่ี เป็นต้น ท้ังนี้ ให้กําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ รวมท้ังตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจนด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กนอ. ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการและกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและส่งเสริมกันด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี ๑๒ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี ๑๒ ในประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพ่ือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ํา พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไทย และนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยชาติ” และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้และศักยภาพ    
ด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ กระตุ้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิจัยสมัยใหม่ของประเทศไทยให้ทัดเทียม   
กับนานาประเทศ และสร้างเกียรติประวัติของประเทศไทยในวงการโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ โดยดําเนินการภายในกรอบวงเงิน 
๕๘ ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่ีเห็นควรมีหน่วยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับดิน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว 
ควรมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเกี่ยวกับดิน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ควรกระตุ้นให้หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเห็นความสําคัญสําหรับเยาวชนท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยจัดสรรทุนและตําแหน่ง
งานรองรับในอนาคต รวมท้ังควรมีการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
วิทยาศาสตร์กับความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ความสําคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐาน หลักสูตรการเรียน
การสอนในเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ของเยาวชน และการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในโอลิมปิกต่อไป ส่วนค่าใช้จ่าย   
ในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยเร่งดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
             ๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ได้แก่ 
                    ๑.๑ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาราคามันสําปะหลังตกตํ่าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

                    ๑.๒ ส่งเสริมการปลูกมันสําปะหลังท่ีให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีข้ึนและมีต้นทุนการผลิตท่ีลดลง เช่น การปรับปรุงพันธ์ุ
มันสําปะหลัง การส่งเสริมการทําการเกษตรแปลงใหญ่ 
                    ๑.๓ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง อาจพิจารณาดําเนินการโดยส่งเสริมการปลูกมันชนิดอ่ืน เช่น 
มันเทศญี่ปุ่น เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีราคาสูงข้ึน มันฝร่ัง ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของตลาดในการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น มันฝร่ัง
ทอดกรอบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดการนําเข้า 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งสํารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์         
ท่ีสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพรทั้งในขั้นต้นน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา โดยให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้และ
ให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอปุกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ให้พิจารณานํากลไกประชารัฐมาส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่ง    
เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทาง
จากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
กัมพูชา ด้วย 
                ๔. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการนํารถยนต์
ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างขนส่งประชาชนผ่านแอปพลิเคชันให้มีการดําเนินการท่ีถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์     
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในด้านยานพาหนะและผู้ขับข่ี ท้ังนี้ โดยให้คํานึงถึงการพัฒนาการให้บริการและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับผู้ประกอบการ
รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
และเนตรนารี รวมท้ังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนารีสําหรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง          
เร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ       
ภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการโดยเร็วและให้เชื่อมโยงถึง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนงานโครงการในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน 
                    ๒ .๒  ตาม ท่ีนายกรั ฐมนตรี ไ ด้ มีข้ อสั่ ง การ ใ ห้กระทรวง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโล ยีร่ วม กับ
กระทรวงศึกษาธิการเร่งสํารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้              
ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงขึ้น นั้น               
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัด
การดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีสามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการในเชิงพาณิชย์หรือ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถนํางานวิจัย
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงกลาโหม (กรมสรรพาวุธทหารบก) สํารวจความต้องการใช้ยางพาราสําหรับผลิตยางรถยนต์
เพ่ือใช้ในหน่วยงานในสังกัด รวมท้ังนําร่องผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 
                    ๒ .๔ ให้สํานักงาน ก .พ.ร . เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการใช้ดิจิทัล    
ในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังประสานให้ทุกหน่วยงานท่ีมีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์     
ให้ความสําคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากขึ้นเพ่ือให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ของประเทศดีข้ึน เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้ไฟฟ้า และ
การให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                        (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น (๑) การกักเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา และระบบการระบายน้ําในแต่ละสภาพภูมิประเทศ 
(๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ํา จําแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ําร่วมกัน (๓) การดําเนินการของรัฐบาลท้ังท่ีเป็น
มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จําแนกเป็นปัญหานํ้าท่วมและน้ําแล้ง และมาตรการระยะยาวท่ีมีความย่ังยืน (๔) ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนหากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยให้บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
ภายใน ๑ เดือน โดยอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                           ๓.๒.๑ ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชน การเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
                          ๓.๒.๒ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
แผนการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมท้ังทางถนนและทางราง รวมท้ังให้ระบุด้วยว่าได้มีการดําเนินการตามแผน   
ในเรื่องใดแล้ว และจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องใดต่อไป ตลอดจนชี้แจงปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ด้วย 
                          ๓.๒.๓ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายรองท่ีประชาชนสามารถใช้แทนเส้นทางหลัก เช่น ถนนเพชรเกษมที่ชํารุด
เสียหายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 
 
       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติการดําเนินโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรศุลกากร) ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยมอบหมายให้สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) รับผิดชอบโครงการ THEOS-2 ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเสนอ ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ THEOS-2 ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยให้ สทอภ. 
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑,๐๕๙ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบดาวเทียมสํารวจพร้อมระบบภาคพ้ืนดิน
และระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ และการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT 
และงบดําเนินงานบริหารโครงการ เห็นควรให้ สทอภ. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. ดําเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เช่น จัดทําแผนเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของโครงการการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
และการสร้างรายได้ เป็นต้น และให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ เช่น ให้จัดทําข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT       



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
               (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากเป็นกรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมี
มูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท และควรขยายขอบข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีให้ครอบคลุมในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ด้านระบบนําทาง 
ผ่านระบบสัญญาณเซ็นเซอร์ GPS และด้านสาธารณสุข เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
                ๓. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการลงทุน
ของโครงการ THEOS-2 จากเดิมท่ีเป็นการลงทุนของรัฐเพ่ือการพัฒนาระบบสํารวจโลกของประเทศผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ันสูง
จากประเทศเจ้าของเทคโนโลยีแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government : G to G) เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามท่ีกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สทอภ. ตรวจสอบระเบียบสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยว่าจะต้องดําเนินการ
ประการใดหรือไม่เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุท่ีใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น และให้ สทอภ. ดําเนินการให้
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งรัดติดตามการดําเนินโครงการ THEOS-2 ให้เป็นไปตามระยะเวลา   
ท่ีกําหนดไว้ต่อไป รวมท้ังติดตามการดําเนินการเพื่อให้บุคลากรของไทยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาดาวเทียมในการปฏิบัติงานจริง   
ทุกข้ันตอน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาดาวเทียมเป็นของตนเองและพัฒนาบุคลากรในสาขาน้ีอย่างครบวงจรด้วย 
                ๕. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังจัดฝึกอบรม
ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถนําเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ จากโครงการ THEOS-2 มาใช้ประโยชน์ร่วมกันและเกิด
ความคุ้มค่าแก่ทางราชการในภาพรวมให้มากท่ีสุด รวมท้ังให้พิจารณาจัดทําแผนการสร้างรายได้และกลยุทธ์ทางการตลาด         
เพ่ือจําหน่ายภาพถ่ายดาวเทียมให้แก่ประเทศต่าง ๆ ท่ีดาวเทียม THEOS-2 โคจรผ่านเพื่อให้มีรายได้กลับมาชดเชยการลงทุน     
ของโครงการ THEOS-2 ได้อย่างต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง  (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์นําไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก 
ได้แก่ (๑) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ (๒) การกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ (๓) การผลิต
และพัฒนากําลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ และ (๔) การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ และ
มอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องท่ีเห็นว่า (ร่าง) นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ฯ มีระยะเวลาการดําเนินงาน ๑๐ ปี จึงควรกําหนดวิสัยทัศน์ให้ไกลกว่าระดับนาํของกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความท้าทายและมุ่งสู่การทํางานเชิงรุก และควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในประเด็นการนําพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การจัดทําตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ควรสะท้อนภาพการพัฒนาท่ีชัดเจนเพ่ือการติดตามประเมินผล     
ท้ังในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ควรระบุแนวทางการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจนท้ังสาขาและจํานวนท่ีต้องพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการ    
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ควรคํานึงถึงการจัดสรรพ้ืนท่ีในการก่อสร้างพ้ืนฐานของกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ การส่งเสริมการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือการสนบัสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนควรแยกแนวทางการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม
ออกจากกัน รวมถึงจัดทําแนวทางการนําพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ในแต่ละสาขาให้ชัดเจน และควรมีแนวทางส่งเสริมการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในสาขาใหม่ ๆ รวมท้ังมีแนวทางส่งเสริมการเพ่ิมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้มากย่ิงข้ึน
เพ่ือร่วมกําหนดทิศทาง ยกระดับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐    

     เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ประชาชนและชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา
ฟ้ืนฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย่ังยืน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศตามพันธกรณีท่ีไทยเป็นภาคีสมาชิก ตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินในป่าอนุรักษ์   
ท่ีไม่เหมาะสม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ บางประการ    
ไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมท้ังให้พิจารณาความเชื่อมโยงอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกับคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง    
ท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดให้ผู้ท่ีจะเข้าศึกษาข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพต้องทําข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ทางการค้า เพ่ือควบคุม ดูแล อนุรักษ์ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิด
ความรอบคอบในการตราพระราชบัญญัติฯ และในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงจะต้องทําข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ควรมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลการเข้าถึงความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับ 
รวมท้ังอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตามร่างพระราชบัญญัติฯ ควรมีความเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้มีบทบัญญัติสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง อันได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) เพ่ือให้รองรับสิทธิของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ คุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ บางประการไปประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งให้



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

พิจารณาความเชื่อมโยงอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง    
ท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดให้ผู้ท่ีจะเข้าศึกษา
ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพต้องทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ทางการค้า เพ่ือควบคุม ดูแล อนุรักษ์ ต้องมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการตราพระราชบัญญัติฯ และในการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพซ่ึงจะต้องทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ควรมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลการเข้าถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
เม่ือร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับ รวมท้ังอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตามร่างพระราชบัญญัติฯ 
ควรมีความเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ 
๑๐ เรื่อง ภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
(๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (๓) ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมพูน
และแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และ (๔) พัฒนาองค์ความรู้
และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒,๖๓๔.๑๘ ล้านบาท 
และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดําเนินการขอต้ังงบประมาณตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมท้ังจัดทํางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ  
 ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณากําหนดกลไก
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในลักษณะเชิงรุกท่ีอํานวยความสะดวกให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการแผนปฏิบัติการย่อย   
ให้บรรลุผลสําเร็จ และควรพิจารณาการพัฒนากลไกการจัดการความรู้ในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการ
ร่วมกันของหน่วยงานในอนาคต รวมถึงพิจารณากําหนดแนวทางการนําข้อได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยไปสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล และต่อยอดพัฒนานวัตกรรม            
ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ รวมท้ังให้ความสําคัญกับการผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ควรมีการกําหนด
พ้ืนท่ีเป้าหมายสําหรับการสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย   
ทางชีวภาพ โดยให้ความสําคัญกับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยรอบเขตอนุรักษ์เป็นหลักในลําดับแรก และควรมีการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นระบบและเชื่อมโยงกันมากย่ิงข้ึนเพ่ือให้สามารถนําไปใช้กําหนดนโยบาย ตลอดจน 
ควรจะกําหนดแนวทางการศึกษาวิจัยให้เป็นระบบและ   มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน และจัดลําดับความสําคัญให้เหมาะสม
สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาได้จริง ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๓ และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๓ (Conference 
of the Parties to the Convention on Biological Diversity : COP13) และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก ซ่ึงในการประชุมระดับสูงได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ
เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี” โดยได้มีการรับรองปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืนเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี ส่วนการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีได้มีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย    
ทางชีวภาพ สมัยท่ี ๑๓ และการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยท่ี ๘ โดยมีข้อมติ      
ท่ีประเทศไทยควรดําเนินการ ประกอบด้วย (๑) ข้อมติท่ีต้องดําเนินการเนื่องจากเป็นพันธกรณีท่ีระบุไว้ในมาตราต่าง ๆ ของ
อนุสัญญาฯ และเป็นนโยบายท่ีมีลําดับความสําคัญของประเทศ (๒) ข้อมติท่ีควรดําเนินการเพ่ือสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ
อนุสัญญาฯ และภาคีอนุสัญญาฯ อ่ืน ๆ และ (๓) ข้อมติท่ีสมารถพิจารณาดําเนินการได้โดยความสมัครใจ และมอบหมายหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ภายในประเทศให้เป็นไปตามข้อมติจากการประชุมฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
               ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ เนื้อหาบางส่วน
ของปฏิญญาแคนคูนฯ ระบุว่าประเทศภาคีอนุสัญญาฯ มีเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติ (Commit) ในประการต่าง ๆ ดังนั้น หน่วยงานท่ีมี
การดําเนินการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพจึงจําเป็นต้องศึกษาและพิจารณาเพ่ือดําเนินการในสิ่งท่ีได้แสดงจํานงไว้      
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามข้อมติจากผลการประชุมฯ ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ   
ความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการอนุรักษ์ 
การสร้างความตระหนัก การวิจัยพัฒนา และองค์การท้องถ่ิน ร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว และ       
ในการดําเนินงานเพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ควรพิจารณาเพ่ิมเติมแนวทางป้องกันรักษาป่าไม้          
ซ่ึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคัญ รวมทั้งกระบวนการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ เห็นว่าการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ หลายประเทศ ได้เสนอให้เพ่ิมเติมเรื่องการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ      
ไว้ในภาคพลังงาน เหมืองแร่ และการสาธารณสุขด้วย ประเทศไทยจึงควรเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทบทวนลักษณะการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดาํเนินการให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมท้ังเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
             ๑. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
และเนตรนารี รวมท้ังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนารีสําหรับนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนด้วย 
                ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๒.๑ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง          
เร่งพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ       
ภาคตะวันออก โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการโดยเร็วและให้เชื่อมโยงถึง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย ท้ังนี้ ให้นําเสนอแผนงานโครงการในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๖ เดือน 
                    ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ    
เร่งสํารวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร 
โดยให้รวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ือสร้างการรับรู้ และให้มีการใช้ประโยชน์
จากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน นั้น ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดําเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว และร่วมกันรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ      
ท่ีสามารถนําไปต่อยอดการดําเนินการในเชิงพาณิชย์หรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถนํางานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓ เดือน 
                    ๒.๓ ให้กระทรวงกลาโหม (กรมสรรพาวุธทหารบก) สํารวจความต้องการใช้ยางพาราสําหรับผลิตยางรถยนต์
เพ่ือใช้ในหน่วยงานในสังกัด รวมท้ังนํารอ่งผลิตยางรถยนต์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 
                    ๒ .๔ ให้สํานักงาน ก .พ.ร . เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการใช้ดิจิทัล    
ในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังประสานให้ทุกหน่วยงานท่ีมีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์     
ให้ความสําคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากขึ้นเพ่ือให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
ของประเทศดีข้ึน เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้ไฟฟ้า และ
การให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําชุดข้อมูลความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบเพ่ือใช้ในการสร้างการรับรู้ท่ีถูกต้อง       
แก่ประชาชน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น (๑) การกักเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา และระบบการระบายน้ํา       
ในแต่ละสภาพภูมิประเทศ (๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ํา จําแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ําร่วมกัน (๓) การดําเนินการ
ของรัฐบาลทั้งที่เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จําแนกเป็นปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง และมาตรการระยะยาวที่มีความยั่งยืน 
(๔) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยให้บูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 
ภายใน ๑ เดือน โดยอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                           ๓.๒.๑ ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชน การเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
                          ๓.๒.๒ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
แผนการกักเก็บน้ําและการระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมท้ังทางถนนและทางราง รวมท้ังให้ระบุด้วยว่าได้มีการดําเนินการตามแผน   
ในเรื่องใดแล้ว และจะต้องมีการดําเนินการในเรื่องใดต่อไป ตลอดจนชี้แจงปัญหาอุปสรรคท่ีอาจจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
แนวทางดังกล่าวได้ด้วย 
                          ๓.๒.๓ เส้นทางคมนาคมขนส่งสายรองท่ีประชาชนสามารถใช้แทนเส้นทางหลัก เช่น ถนนเพชรเกษมที่ชํารุด
เสียหายในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพ้ืนท่ี 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระยะเวลา การจัดเก็บ ลักษณะการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
รวมท้ังต้นทุนและความคุ้มค่าในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และให้ราชการส่วนท้องถ่ินสามารถนําไปเป็นหลักเกณฑ์     
ในการออกข้อกําหนดของท้องถ่ิน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย
ให้ถือว่าเนื่องจากระยะเวลาการดําเนินการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา
เร่งรัด และการออกกฎกระทรวงน้ีมีผลกระทบต่อประชาชนซ่ึงสมควรสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรา ๗๗ ของ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงให้ดําเนินการดังกล่าว และให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ีเห็นควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอิสระที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเพ่ิมค่าธรรมเนียมและการลดค่าธรรมเนียมการเก็บ และ   
ขนมูลฝอย และกําจัดมูลฝอยได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้ อปท. ออกข้อกําหนดของท้องถ่ินท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นแนวทางเดียวกันท้ังประเทศ รวมท้ังประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ พร้อมกับสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน
ในการลดและคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากมีการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้อง 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลและความจําเป็นในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยใหม่ และมีมาตรการรองรับในกรณีท่ีประชาชนบางกลุ่มอาจลักลอบนําขยะมูลฝอยไปท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีรกร้าง
ว่างเปล่า กลายเป็นปัญหาขยะสะสมในหลาย ๆ พ้ืนท่ีจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตามมาได้ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐    
เรื่อง  ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกัน ลด และควบคุมมลพิษท่ีมีประสิทธิผล สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการมลพิษ รวมท้ังสร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ ประกอบด้วย    
๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัด กําจัดของเสียและควบคุม
มลพิษจากแหล่งกําเนิด และ (๓) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี โดยเฉพาะในระยะ ๕ ปีแรก และดําเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ และแผนการจัดการดังกล่าวต่อไป ตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ท่ีเห็นควรมีการปรับปรุงเป้าหมายของยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี ให้สะท้อนภาพอนาคตในระยะ ๒๐ ปี    
ซ่ึงกําหนดว่า “การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลักสังคมคาร์บอนตํ่า (Low Cabon Society) และไร้ของเสีย (Zero Waste)” 
รวมท้ังควรเพิ่มตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพ่ือวัดการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เนื่องจากไม่สามารถสะท้อนความก้าวหน้า     
ในการดําเนินงานเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล และในส่วนของแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และทิศทางการดําเนินงานในระยะยาวควรมีความสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมสําคัญในระยะ ๕ ปี ควรมีการกําหนดหน่วยงาน
สนับสนุนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมนอกจากหน่วยงานหลักเพ่ือความชัดเจนในการดําเนินงานร่วมกัน และควรมีการประชุม
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินงานตามแผนจัดการดังกล่าว เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับงบประมาณในการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือดําเนินการในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอและมีความจําเป็น
เร่งด่วนก็ให้เสนอขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน     



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

ในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดทําข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เชื่อมโยงผ่านการจัดทําแผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ินให้ครอบคลุมครบถ้วน รวมท้ังจดัทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่     
ทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงโทษและอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากมลพิษต่าง ๆ หากไม่ดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกภาคส่วน   
ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 
                ๔. ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบในภาครัฐ 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                           (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกํากับของรัฐ เพ่ือช่วยดําเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
             คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาและวิจัยในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอให้ทุกหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานในกํากับของรัฐให้ความร่วมมือ      
ในการอนุมัติให้ยืมตัวข้าราชการ และพนักงานในกํากับดูแล ไปปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้ถือว่าไปปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ จนกว่าภารกิจการจัดต้ังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะแล้วเสร็จ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) 

ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ มีประเด็น
สําคัญ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เดือนท่ีผ่านมา (มกราคม ๒๕๖๐) เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ผลการดําเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และ        
การป้องกันภัยธรรมชาติ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความย่ังยืน สร้างการรับรู้และความตระหนักให้แก่ประชาชนด้านความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร ป้องกันและปราบปรามคดีภายใต้กฎหมายด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
การแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดิน การเปิดตัวโครงการพร้อมเพย์ การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ และการแก้ 
ปัญหาคอร์รัปชันและการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย 
                    ๑.๒ เดือนต่อไป (มีนาคม ๒๕๖๐) เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชและการแสดงความอาลัย ผลการดําเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
Zoning by Agri-Map การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การขับเคลื่อนองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ตลาดเกษตรกร Smart Farmer และ Smart Officer การแก้ปัญหาท่ีดินในเขต
ปฏิรปูท่ีดิน สถานการณ์น้ํา มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบอุทกภัยและภัยแล้ง การปฏิบัติการฝนหลวง และการปรับเปลี่ยน
ปลูกพืชใช้น้ําน้อย 
                ๒. ให้กรมประชาสัมพันธ์และโฆษกกระทรวงดําเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลให้ถูกต้อง ท่ัวถึง และเป็น    
ท่ีเข้าใจง่าย โดยให้พิจารณาจัดกลุ่มข้อมูลให้เหมาะสม เช่น ผลงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ผลงานตามประเด็นปฏิรูป ผลงาน
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การพิจารณากําหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย”  
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๗๒ 

       ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๒๙๓,๘๖๙,๘๐๐ บาท ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม ตามที่
สํานักงบประมาณเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ [เรื่อง การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐโดยการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรม

ของหน่วยงานต่าง ๆ (เพ่ิมเติม)] 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ) และตามท่ี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ อย่างเคร่งครัดด้วยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ขอให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการไปดูงานในต่างประเทศ เพราะหน่วยงานดังกล่าวมีเวลาปรับแผนการเรียน
และแผนการดูงานนานพอสมควรแล้ว และในเร่ืองการเผยแพร่รายงานการดูงานทางเว็บไซต์ ตลอดจนส่งรายงานการค้นคว้าวิจัย   
ท่ีมีคุณภาพดีเด่นให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะรัฐมนตรีทราบ นอกจากนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เห็นควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตรเผยแพร่รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นท่ีทราบ
โดยทั่วกันด้วยทุกครั้ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยกฐานะฝ่ายพัฒนากฎหมายเป็นกองพัฒนากฎหมาย   
และปรับปรุงอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
รวมท้ังได้เปลี่ยนชื่อสํานักกฎหมายต่างประเทศเป็นกองกฎหมายต่างประเทศ สํานักกฎหมายปกครองเป็นกองกฎหมายปกครอง 
และสํานักหลักนิติบัญญัติเป็นกองหลักนิติบัญญัติ เพ่ือให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
   
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบ

ข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เพ่ือให้แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา และวงเงินค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมัติไว้ โดยไม่ต้องนําเร่ืองดังกล่าวมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอทบทวน เปลี่ยนแปลง
รายการ ขยายระยะเวลาดําเนินการ ปรับลด/เพ่ิมเติมงบประมาณ หรือขอยกเลิกแผนงาน/โครงการในภายหลัง อันจะส่งผลกระทบ
ถึงประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการ รวมถึงประโยชน์และการได้รับบริการของ
ประชาชนในภาพรวม จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ในข้ันการริเริ่มแผนงาน/
โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจําเป็น เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนตรวจสอบ



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                           (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

ความพร้อมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อน เช่น ความพร้อม
ทางกายภาพของท่ีต้ังโครงการ สภาพภูมิศาสตร์ กรรมสิทธ์ิครอบครอง โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง แบบรูปรายการท่ีเหมาะสม 
เป็นต้น หากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมิได้ดําเนินการเช่นว่านั้น และต้องนําเรื่องมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวน 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ระยะเวลา ในภายหลังโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถือเป็นความบกพร่องของส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) พิจารณาแนวทางการตรวจสอบบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อ   
ผู้ท้ิงงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมของกรมบัญชีกลาง ให้สามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ว่าบริษัทหรือเอกชนรายใดได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือต้ังบริษัทข้ึนใหม่ภายหลังจากตกเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการแล้ว 
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับงานของทางราชการในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                ๑. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๒. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๓. คําสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
                ๔. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทนของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการเฉพาะด้าน อนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์การได้รับค่าตอบแทนของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ   
ท่ีปรึกษา กรรมการเฉพาะด้าน อนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
  ๑.๑ การกําหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้ได้รับค่าตอบแทน    
ในอัตราประธานอนุกรรมการ ๒,๕๐๐ บาทต่อครั้ง อนุกรรมการหรืออนุกรรมการและเลขานุการหรืออนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง โดยให้มีสิทธิได้รับไม่เกินเดือนละ ๒ ครั้ง 
  ๑.๒ การกําหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานท่ีแต่งต้ัง โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายคร้ัง เฉพาะผู้ท่ีมาประชุม ในอัตราประธานอนุกรรมการ หรือประธานคณะทํางาน ๕,๐๐๐ บาทต่อครั้ง 
อนุกรรมการ หรืออนุกรรมการและเลขานุการ หรืออนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทํางาน หรือคณะทํางานและเลขานุการ 
หรือคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ ๔,๐๐๐ บาทต่อครั้ง โดยให้มีสิทธิได้รับเฉพาะเดือนท่ีมีการประชุม และให้ได้รับไม่เกินเดือนละ 
๑ ครั้ง 
  ๑.๓ การกําหนดค่าตอบแทนท่ีปรึกษาท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
ในอัตราไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจ้างท่ีปรึกษาดังกล่าว ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ปรับค่าตอบแทนตามผลงาน จึงไม่สมควรกําหนดอัตราค่าตอบแทนในระยะเร่ิมแรกในอัตราสูงสุด 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๗๔ 

  ๑.๔ ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษา ท่ีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ แต่งต้ัง จากเงินกองทุนฯ เพ่ือแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณ และสะท้อนต้นทุนของกองทุนฯ  
 ๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณ เกี่ยวกับตําแหน่งท่ีปรึกษาตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ (๗) ไม่ได้กําหนดจํานวนของท่ีปรึกษาไว้  เห็นควร
พิจารณากําหนดจํานวนตําแหน่งดังกล่าวให้เหมาะสมกับภารกิจ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ขอเพิ่มกรอบอัตรากําลังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการการเพิ่มอัตรากําลังข้าราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     
ในระยะแรกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๘๖ อัตรา และให้สํานักงาน ก.พ. นําเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐพิจารณากําหนดอัตรากําลังตามความจําเป็นและเหมาะสม แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป   
โดยให้กระทรวงแรงงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง มาตรการบริหาร
และพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)] ด้วย 
 ๒. สําหรับอัตรากําลังในส่วนท่ีเหลือสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงแรงงานนําเสนอ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายนโยบายกําลังคนภาครัฐพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๖ [เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)]  
 ๓. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
อาทิ การพิจารณาเรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ควบคู่ไปกับการเพ่ิมจํานวนพนักงานตรวจแรงงาน การจัดสรรอัตราตําแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงแรงงาน การกําหนดตําแหน่งว่างในสายงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเป็นหรือความสําคัญลดลง การพิจารณายุบเลิก
ภารกิจท่ีหมดความจําเป็น และเกลี่ยอัตรากําลังไปปฏิบัติงานอ่ืนท่ีจําเป็นแทน การคํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมตาม
ภาระงานและปริมาณงานท่ีต้องรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบในภาพรวมของกรอบอัตรากําลังข้าราชการทั้งระบบและภาระงบประมาณ   
ในระยะยาว ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 ๔. ให้กระทรวงแรงงานจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาแรงงานบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง รวมท้ังให้พิจารณาการใช้รูปแบบการจ้างงานอื่น 
สําหรับการปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจําท่ัวไป เช่น ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีแทนเพ่ือเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐด้วย 
 

     ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้      
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                           (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 
 การยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาล  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   

          เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้แก้ไข
ระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตามท่ีรัฐมนตรี    
ว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติม เป็น ต้ังแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
ของวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
และกํากับดูแลให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ภายใต้แผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการดูแลและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยานพาหนะและผู้ขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ   
ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนและสะพานในช่วงเทศกาล 
เพ่ือคืนพ้ืนผิวจราจร พร้อมท้ังติดต้ังป้ายเตือนและสัญญาณไฟเป็นระยะให้ชัดเจนก่อนถึงบริเวณจุดก่อสร้าง/ซ่อมแซม รวมท้ัง
ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการขับเคล่ือนและร่งรัด           
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   

   เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคล่ือนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๒๗ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนและเร่งรดัการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ มีผลงาน
สําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
             ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่าน
กลไกระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น การจัดงานประเพณีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ 
๗๖ 

                ๒. การปฏิรูปประเทศ เช่น การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า และร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. .... การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... การยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๐ ปี 
การยกร่างยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ําของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การปฏิรูปกฎหมายและระบบบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การปฏิรูป
ระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ เศรษฐกิจผู้สูงวัย การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน 
(Building Energy Code : BEC) 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน 
                    ๓.๑ ด้านความม่ันคง เช่น การเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ     
โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย การจัดทําร่างพระราชบัญญัติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... การประชุมหารือ   
ด้านการทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมอินเดีย ครั้งท่ี ๕ การฝึกผสม COPE TIGER 2017 การแก้ไขปัญหา
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม การดําเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในสถานศึกษา 
                    ๓.๒ ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส การจัดงาน       
วันคนพิการสากล ประจําปี ๒๕๕๙ การจัดนิทรรศการในงาน Thailand Friendly Design Expo 2016 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ 
และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท้ังมวล ครั้งท่ี ๑ การมอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคนตรวจสุขภาพฟรี การจัดโปรแกรม
ตรวจสุขภาพสําหรับกลุ่มผู้ขับข่ีรถโดยสารสาธารณะฟรี การจัดทําระบบสมุนไพรไทยสําหรับประชาชน Version 1.0 (Mobile Application) 
                    ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้แก่ประชาชนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การจัดทํา
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพ้ืนฐาน 4Q การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล การเร่งปั้นผู้ประกอบการ
รายใหม่สู่การเป็นมืออาชีพ การหารือกรอบความร่วมมือด้านการค้า 
                    ๓.๔ ด้านการต่างประเทศ เช่น การพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตู
การค้าหลักของประเทศ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไทย-จีน โครงการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โครงการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง ๒ เส้นทาง 
                    ๓.๕ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมและการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม 

 
การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   

             เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ถึงวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พ้ืนท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร 

(เกียกกาย) ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ มีผลงานสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผลงานสะสมท่ีทําได้ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๘ เพ่ิมข้ึนจากเม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(ร้อยละ ๓๑.๒๔) ร้อยละ ๑.๑๔ และสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีเหลือท้ังหมด (๑๒-๐-๔๒.๗ ไร่) 
ให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
                ๒. คณะทํางานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มีความเห็นว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมอบพ้ืนท่ี
ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างท้ังหมดแล้ว จึงเห็นควรแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดําเนินงานก่อสร้างต่อไป ส่วนการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง 
ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๔๒๑ วัน ของผู้ว่าจ้าง (สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อาจจะยังไม่สามารถ
ทําให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกท้ังยังอาจมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญ 

คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญหลายประการ ดังนั้น เพ่ือให้
การดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
             ๑. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ    
ท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจงประเด็นคําถามของ Financial Action Task Force (FATF) ซ่ึงจะมาประเมินผลการดําเนินการ
ของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing 
of Terrorism : AML/CFT) 
                ๒. ในการตรากฎหมายภายหลังร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ประกาศใช้บังคับแล้ว       
ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนตามมาตรา ๗๗ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... ด้วย โดยการเผยแพร่ร่างกฎหมายนั้นสามารถดําเนินการได้โดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเว็บไซต์
ของหน่วยงาน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องแล้วนํามารวบรวมวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาในการตรา
กฎหมายนั้น ก่อนดําเนินการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                ๓. ปัจจุบันประเทศไทยยังมีบทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและมีผลต่อการประเมิน
จัดอันดับเรื่องความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ดังนั้น เพ่ือให้ผลการประเมินสํารวจและจัดอันดับความยาก-
ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ของประเทศไทย    
จัดอยู่ในลําดับท่ีดีข้ึน เห็นสมควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเร่งรัดปรับปรุงบทบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ อันสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย เช่น 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การอํานวยความสะดวกในการจดทะเบียน
ข้ามเขต การยกเว้นค่าธรรมเนียม การยกเลิกการประทับตรา) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยกเลิก    
ข้อกําหนดให้บริษัทส่งสําเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การรองรับการขยาย 
เวลาส่งเงินสมทบออนไลน์) ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีจะขอเรียกประชุม
วิสามัญหรือตรวจสอบเอกสาร) และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เพ่ือให้การทําธุรกรรม
ออนไลน์มีผลทางกฎหมาย) ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินการทันการประเมินของธนาคารโลกในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อาจพิจารณา
ดําเนินการโดยเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
                ๔. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดทําคําแปลของกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเป็นภาษากลาง
ของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ    
(ครบกําหนดวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐) โดยให้เผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงเป็นกฎหมายควบคุมสถานบริการ รวมท้ังการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการนั้น ๆ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ 
๗๘ 

เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของชาติ โดยยกเว้นไม่ใช้บังคับกับสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับซ้ือ รับโอน หรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน และทําหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบัน
การเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้มีอํานาจในการจัดการ
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงยุติธรรมท่ีเห็นควรชี้แจงในหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ท่ีได้มาจากการยึดหรืออายัดของ
หน่วยงานของรัฐ และการโอนสินทรัพย์จากสถาบันการเงินไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ และตามร่างมาตรา ๓(๓) ของร่างพระราชบัญญัติฯ 
กําหนดให้ “การบริหารสินทรัพย์” หมายความรวมถึงการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย์ท่ีมาจากการยึดหรืออายัดของหน่วยงานของ
รัฐตามประเภทสินทรัพย์และหน่วยงานท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเพื่อนํามาบริหารหรือจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป จะมีความหมาย
รวมถึงสินทรัพย์ท่ีขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีหรือไม่ นอกจากนี้ ตามร่างมาตรา ๓(๗) ของร่างพระราชบัญญัติฯ กําหนดให้   
ในการท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย์จะรับเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และไกล่เกลี่ยหนี้ท่ีลูกหนี้มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์จะต้องได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา และควรมีการควบคุม
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีดังกล่าวให้มีมาตรฐาน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง    
ท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย์ท่ีได้มาจากการยึดหรืออายัดของหน่วยงานของรัฐ ควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินราคา
สินทรัพย์ท่ีทําการซ้ือขายให้เป็นธรรมต่อท้ังผู้โอนและผู้รับโอนสินทรัพย์นั้น ๆ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..)      

พ.ศ. ....]  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงพลเรือเอก ศักด์ิสิทธ์ิ เชิดบุญเมือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ] ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
                ๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (พลเรือเอก ศักด์ิสิทธ์ิ เชิดบุญเมือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในกําหนดเวลา พร้อมให้แจ้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ไปด้วยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้นําไปรวมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงสมควรชะลอร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีเสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเรือเอก ศักด์ิสิทธ์ิ เชิดบุญเมือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
เพ่ือรอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาไปพร้อมกันต่อไป 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญ 

คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการสําคัญหลายประการ ดังนั้น เพ่ือให้
การดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
             ๑. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ    
ท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจงประเด็นคําถามของ Financial Action Task Force (FATF) ซ่ึงจะมาประเมินผลการดําเนินการ
ของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing 
of Terrorism : AML/CFT) 
                ๒. ในการตรากฎหมายภายหลังร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ประกาศใช้บังคับแล้ว       
ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอนตามมาตรา ๗๗ ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... ด้วย โดยการเผยแพร่ร่างกฎหมายนั้นสามารถดําเนินการได้โดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน รวมท้ังสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้วนํามารวบรวมวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายนั้น 
ก่อนดําเนินการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                ๓. ปัจจุบันประเทศไทยยงัมีบทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและมีผลต่อการประเมิน
จัดอันดับเรื่องความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ดังนั้น เพ่ือให้ผลการประเมินสํารวจและจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ของประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ดีขึ้น เห็นสมควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
เร่งรัดปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายเพ่ือเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ อันสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เช่น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(การอํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนข้ามเขต การยกเว้นค่าธรรมเนียม การยกเลิกการประทับตรา) ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกข้อกําหนดให้บริษัทส่งสําเนาข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน) ร่างพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การรองรับการขยาย เวลาส่งเงินสมทบออนไลน์) ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีจะขอเรียกประชุมวิสามัญหรือตรวจสอบเอกสาร) และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ือให้การทําธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมาย) ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินการ
ทันการประเมินของธนาคารโลกในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อาจพิจารณาดําเนินการโดยเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
                ๔. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดทําคําแปลของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นภาษากลางของ
อาเซียนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ         
(ครบกําหนดวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๐) โดยให้เผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ....     
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี และยกเว้นค่าธรรมเนียม
สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเห็นควรมีข้อความท่ีระบุชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาสําหรับการพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีอย่างเป็นระยะ เช่น ๕ หรือ ๑๐ ปี หรือท่ีเหมาะสม เพ่ือให้อัตราค่าธรรมเนียมมีความทันสมัย และการพิจารณา
แต่ละคร้ังควรให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้าร่วมพิจารณานอกเหนือจากการทําประชาพิจารณ์ รวมท้ังควรมีหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติการ
คืนหรือไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียม หากผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ 
๘๐ 

                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการเรียกเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม และควรตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตท่ีชัดเจน นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐได้รับการ
ยกเวน้การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ควรมีมาตรการ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพต่อสาธารณะ รวมทั้งควรพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และในระยะต่อไปควรมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเพื่อทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บให้มีความทันสมัย สมเหตุสมผล และเหมาะสมกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอันจะนําไปสู่การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างแท้จริง ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ (เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ
และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา) ข้อ ๑๐ “ให้มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีออกตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕” นั้น ขอยืนยันตามเดิมเนื่องจากมีความชัดเจนเพียงพอในการนําไปสู่
การปฏิบัติ 
                ๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีแผนการปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็น
แผนระยะส้ันภายใน ๓ ปี ซ่ึงจะได้นําประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีชุ่มน้ําและทางหลวงหรือถนนตามข้อเสนอแนะไปประกอบการปรับปรุง
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีต้องจัดทํารายงานฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
                ๓. ข้อเสนอให้มีแนวทางการบูรณาการการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) หรือการจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการใด ๆ ท่ีมีการดําเนินการต้ังแต่ ๒ โครงการข้ึนไป ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกัน
โดยรวมจัดทําเป็นรายงานฉบับเดียวกัน นั้น เห็นควรให้เจ้าของโครงการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป 
                ๔. ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองไม่ให้เกิดช่องว่างในการใช้บังคับกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ท้ังฉบับ โดยปรับรูปแบบและวิธีการวางและจัดทําผังเมืองท้ังระบบ รวมท้ังกําหนดให้ผังเมืองแต่ละประเภทไม่มีอายุ
การใช้บังคับ แต่ใช้ระบบประเมินผลผังในรอบระยะเวลา ๕ ปี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง  ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการทําธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้องในการดําเนินกิจการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ร่างกฎหมาย รวม ๓ ฉบับ)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ เพ่ือแก้ไขวัตถุประสงค์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้รองรับ
การให้สินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส. แก้ไขอํานาจในการแต่งต้ัง
และถอดถอนกรรมการผู้จัดการ แก้ไขอํานาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ ธอส. มีอํานาจในการออก
และขายสลากออมทรัพย์ เพ่ือให้ ธอส. มีช่องทางใหม่ในการระดมทุนระยะยาวย่ิงข้ึน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

                ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการขยายขอบเขตการดําเนินงานของ  ธอส. ให้สามารถประกอบกิจการในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมท้ังการเข้าถือหุ้นในกิจการประกันสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย กิจการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กิจการรับจัดทําสัญญา และจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และกิจการประกันวินาศภัยและประกันชีวิตได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกําหนดให้ ธอส. สามารถรับประกันสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
อาจเกิดความขัดแย้งกันในบทบาทในกรณีท่ี ธอส. เป็นผู้ให้สินเชื่อและเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงเอง ซ่ึงไม่ได้เป็นการปิดความเสี่ยง
ท่ีเกิดกับ ธอส. ได้จริง รวมทั้งการกําหนดให้ ธอส. สามารถรับประกันสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย รับประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จัดทําสัญญา 
และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล    
ท่ีระบุว่า ให้เป็นการลงทุนในกิจการโดยการเข้าถือหุ้นในกิจการดังกล่าว จึงควรพิจารณาให้สอดคล้องกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจน    
ในการปฏิบัติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๓. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขขอบเขตการให้กู้ยืมเงินท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม แก้ไขการออก ขาย ขายลด หรือขายต๋ัวเงิน
หรือตราสารเปลี่ยนมือ แก้ไขเงื่อนไขการซื้อต๋ัวเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ และแก้ไขอํานาจในการซ้ือหรือรับโอน การขายหรือจําหน่าย
สินทรัพย์ประเภทสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา     
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                ๔. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง     
ท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
                ๕. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการ
สินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุ ควรศึกษาถึงปัจจัยความสําเร็จ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการในประเทศต่าง ๆ เพ่ือกําหนด 
ให้มีกลไกการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนท่ีจะดําเนินโครงการ และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุ
และครอบครัวเกี่ยวกับภาระและความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ส่วนการขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการอันพึงเป็นงานของ 
ธอส. เพ่ือขยายขอบเขตการดําเนินงานในธุรกิจการรับประกันสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย (Mortgage Insurance : MI) ควรศึกษาความเหมาะสม
และความเสี่ยงจากการดําเนินการดังกล่าวให้รอบคอบ และในการขยายขอบเขตการดําเนินงานธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและ
ประกันชีวิต ควรจํากัดให้สามารถทําได้เฉพาะการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยสําหรับท่ีอยู่อาศัยเท่านั้น รวมท้ังการขอแก้ไข
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ เกี่ยวกับการซ้ือหรือรับโอน การขายหรือจําหน่ายสินทรัพย์
ประเภทสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยให้เป็นอํานาจของ ธอส. ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบริหารงานและการกํากับดูแล ธอส. ให้มี
ความรอบคอบและรัดกุมในอนาคตด้วย นอกจากนี้ การออกและขายสลากออมทรัพย์ของ ธอส. ตามร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ควรมีมาตรฐานการออกและขายสลากออมทรัพย์เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซํ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเป็นหรือซํ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเป็นและไม่มีการใช้บังคับในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
หรือมีความซํ้าซ้อนกับกฎหมายอื่นท่ีตราข้ึนในภายหลัง รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติปันส่วนน้ํามันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 
๒๔๘๓ (๒) พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. ๒๕๑๔ และ (๓) พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และ   
ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  กองบริหารงานสารสนเทศ 
๘๒ 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 
     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง

ของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐   

       เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัว   
ผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใด     
ในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินมาตรการควบคุมความประพฤติแบบไม่ควบคุมตัวให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

                  ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงบประมาณเก่ียวกับการจัดอัตรากําลังเพ่ือรองรับ
ภารกิจตามร่างกฎกระทรวงฯ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
   การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   

               เรือ่ง ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน และ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ รวมท้ังกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ กําหนดเป้าหมาย ระยะเวลา      
ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย สาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ และกลไกการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมท้ังกําหนดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง                      



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                      (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

                ๒. ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีรวมท้ังความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ดังนี้ 
                     ๒.๑ ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ (๑) การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและกรรมการปฏิรูปในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน สมควรกําหนดให้มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ควรเพ่ิมเติมให้มีกรรมการโดยตําแหน่ง
ซ่ึงมาจากข้าราชการที่มาจากหน่วยงานด้านความม่ันคงในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และให้มีข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนปฏิรูปประเทศด้วย ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมย่ิงข้ึน (๓) การกําหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศควรพิจารณา
ให้สามารถปฏิบัติได้และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง (๔) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้านต้องมีการดําเนินการท่ีมีความเชื่อมโยงกันและมีความครอบคลุมและชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศ
ได้ดําเนินการมาก่อนกฎหมายท้ังสองมีผลใช้บังคับ รวมท้ังควรนําความเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ มาพิจารณาด้วย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ (๕) เม่ือมีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ไปแล้วระยะหนึ่ง ควรมีการประเมินผลการดําเนินการควบคู่กับการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะ ๆ เพ่ือนํา
ยุทธศาตร์ชาติมาพิจารณาทบทวนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
                     ๒.๒ ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ และสํานักงานศาลยุติธรรมท่ีเห็นว่า       
ในการจัดหน่วยงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับ ควรมี
การจัดให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยควรให้ครอบคลุมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ การดําเนินการเร่ืองความสามัคคีปรองดอง และการกํากับดูแลด้านงบประมาณอย่างบูรณาการ รวมท้ังเห็นควร
ให้มีการแก้ไขมาตรา ๗ (๔) ของร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... จาก “งบเงินงบประมาณ” 
เป็น “วงเงินงบประมาณครอบคลุมทุกแหล่งเงิน” เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ควร
กําหนดให้องค์กรฝ่ายตุลาการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร
ฝ่ายตุลาการ  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ เรื่อง  

 
 
 

                                 แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                   
         แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงต้ังแต่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ 

 
๘๕ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๖ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๗๔ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๑๖ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง และวาระอ่ืน ๆ ๒๑ เรื่อง  

   
   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชมุคณะรัฐมนตรี 
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วาระประธานแจ้ง ๕ เรื่อง (๒.๓๒ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๗๔ เรื่อง (๓๔.๒๖ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๑๖ เรื่อง (๕๓.๗๐ %) 

วาระอื่น ๆ ๒๑ เรื่อง (๙.๗๒ %) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๖  เร่ือง
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๑๙๐ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๗๔   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๖๘  เรื่อง  วาระจร    ๖  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๑๖    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๙๙  เรื่อง  วาระจร  ๑๗  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องเพ่ือทราบ

๖๘

๙๙

๖
๑๗

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จํานวนเรื่อง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๑๙๐ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 
๘๗ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๗ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๑๖ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๑
๑
๑

๑๑
๑
๑

๓
๔
๕

๑๐
๒

๘
๕

๑๙
๑๒

๕
๑

๗
๑๕

๒๐
๔

๓
๔

๑๘
๔

๕๐

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

สลธ.ค… 
กสทช.

ตช.
ตผ
สว.

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

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๖  เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 
 เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายน้ี นับเฉพาะเร่ืองที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 
 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๔๐ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๗๖ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๗๑ เรื่อง
๗๙.๑๗ %

เรื่องกฎหมาย
๔๕ เรื่อง
๒๐.๘๓ %

นโยบายรัฐบาล
140

64.81% ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล

76
35.19%

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๖  เร่ือง

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๗๖ เรื่อง 
๓๕.๑๙ % 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๔๐ เรื่อง 
๖๔.๘๑ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๖  เร่ือง 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 
๘๙ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๕

๓๐

๔๕

๐

๒๙

๑๕

๓ ๕

๔๕

๗ ๕ ๗
๑๓ ๑๑

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  ๑๔๐ เร่ือง



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๐

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๒๒

๔๘

๒๔

๑๓ ๑๖
๗

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๖)   (๕)  (๔)  (๓)  (๒)  (๑)   

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๐ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 
๙๑ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๒๑ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

 
 

 
 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรฐัมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๐ 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๓๕ คณะ จาํแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ได้ดังน้ี 
 

 
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีจํานวน ๑ คณะ ดังน้ี 

- คณะกรรมการพิจารณากําหนดเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่นํ้า
เจ้าพระยา 

 

ภาคตะวันออก
จํานวน ๑ เรื่อง

๔.๗๖ %

ภาคตะวันตก
จํานวน ๑ เรื่อง

๔.๗๖ %

ภาคกลาง
จํานวน ๖ เรื่อง

๒๘.๕๗ % 

ภาคเหนือ
จํานวน ๕ เรื่อง

๒๓.๘๑ %

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จํานวน ๓ เรื่อง
๑๔.๒๙ %

กทม. 
และปริมณฑล
จํานวน ๑ เรื่อง

๔.๗๖ %

ภาคใต้
จํานวน ๔ เรื่อง

๑๙.๐๕ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗ ๔
๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๒ ๗ ๙
๔

๑๔ ๑๒
๔ ๒ ๔ ๒ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

รวมทั้งสิ้น  ๒๑ เร่ือง

จํานวนเรื่อง 

หน่วยงาน 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๒

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ีและร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ 
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือ
ซ้ําซ้อนกับกฎหมายอ่ืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐๙๕๕/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐]

๒. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เก่ียวกับ
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิสําหรับคนพิการ) เพ่ือรองรับการเข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช 

๑๐๙๘๑/๖๐ [๒๘/๐๓/๒๕๖๐]

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 

๙๗๘๗/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐]

๔. ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ๑๐๑๓๐/๖๐ [๒๑/๐๓/๒๕๖๐]
๕. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
๙๓๐๖/๖๐ [๑๔/๐๓/๒๕๖๐]

๖. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ๘๑๙๙/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐]
๗. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ๘๖๐๔/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐]
๘. ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๑๘๖/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐]
๙. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘๕๖๖/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐]

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๘๓๙๐/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐]

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๕๖/๖๐ [๐๗/๐๓/๒๕๖๐]
 

  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๓๙ 

รวม ๓๙ 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ 

 
๙๓ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มีจํานวน ๓๔ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

รัฐ 
ธรรมนูญ 

พระราช
บัญญัติ

พระราช
กําหนด

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง ระเบียบ ประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี     ๑ ๑ ๑ 
กระทรวงกลาโหม  ๑      
กระทรวงการคลัง  ๓  ๑ ๔   
กระทรวงคมนาคม       ๒ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    ๑  ๑  
กระทรวงพาณิชย์     ๑  ๒ 
กระทรวงมหาดไทย    ๒ ๓   
กระทรวงยุติธรรม    ๑    
กระทรวงแรงงาน     ๒   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        
กระทรวงแรงงาน        
กระทรวงศึกษาธิการ    ๓    
กระทรวงอุตสาหกรรม     ๑   
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน      ๑  
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๑      
สํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน     ๑   

รวม  ๕  ๘ ๑๓ ๓ ๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                                                                          (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
     
 

  
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙๔

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี อส. สํานักงานอัยการสงูสุด 
กห. กระทรวงกลาโหม ปปช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
กค. กระทรวงการคลัง สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ ตผ. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กสทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คค. กระทรวงคมนาคม สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ดศ. กระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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