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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจัดท าเป็น 
CD สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุป
สาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติ
คณะรัฐมนตรี ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในพ้ืนที่ภาคกลาง 
โครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
รองและชุมชน ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ ผลการประขุมสุยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็น
ประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้
เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 

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

รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ ๙๑๐๑           
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" และ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน  

๖๑๙๐/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑๖    

๕๑๑๙/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๒ 

ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑   
พ.ศ. ....  

๖๐๘๕/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๒ 

ข้อเสนอแนะเรื่องการครอบครองที่ดินของคนต่างด้าว  ๖๔๗๒/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๒ 
การลงนามหนังสือแสดงเจตจ านงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงาน
ต ารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ส าหรับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  

๖๒๐๖/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๓ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ขออนุมัติลงนามในความตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น  
(Modular Fast Bridge) จ านวน ๑ ชุด ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย   

๕๕๒๒/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๔ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ผลการเดินทางไปราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

๔๕๔๘/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๔ 

ผลการเยือนจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์)  

๔๘๓๕/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๔ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย  

๔๗๕๒/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕ 

ร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของ
กิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้
โครงการ ARISE Plus  

๔๗๖๓/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕ 

สารบัญ 



 

  

 

- ๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม  
ระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ  
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓  

๔๕๖๓/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๖ 

สรุปผลการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๐ ขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ  

๕๑๒๓/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๖ 

การประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๕๓๐๗/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๖ 

การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
(Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ 
(ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย
พิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....)  

๕๒๙๗/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๗ 

การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐโมซัมบิก ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ   

๕๖๘๘/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๗ 

ขออนุมัติการจัดท าและลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่าง
องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) และราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง  

๕๖๑๙/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๗ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศ  ๕๕๓๒/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๘ 
ความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น Grant Aid "Economic and Social 
Development Programme" (Counterterrorism and Public Security)  

๕๕๐๘/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๒๑/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๐ 
ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔  ๖๑๖๔/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๐ 
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ภู ฏ า น  ( Memorandum of Understanding on Health 
Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of 
Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan)  

๕๙๔๙/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๑ 

รายงานผลการทบทวนรายชื ่อตลาดที ่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง       
ในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out-of-Cycle Review of Notorious Markets) 
ของส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR)  

ว ๑๒๖/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๑ 

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  ๖๓๑๑/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๒ 
รายงานสรุปผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ          
The 1 7 th International Nanotechnology Exhibition and Conference 
(nano tech 2018) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๖๐๕๙/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๒ 



 

  

 

- ๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๑  

๖๓๙๐/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๓ 

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ๖๑๗๑/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๔ 
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงการ
อุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

๖๔๖๐/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๔ 

ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่  ๒๖ [26th Session of the International 
Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] และการประชุมคณะกรรมาธิการโลก
ว่าด้วยจริยธรรมในความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั ้ งที ่ ๑๑    
[11th Session of the World Commission on Ethics of Scientific Knowledge 
and Technology (COMEST)] ในปี ๒๕๖๒  

๖๔๑๙/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๕ 

การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาล
แห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๖๑๑๒/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๕ 

การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๘  ๖๑๖๘/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๖ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาตทิี่ถูกกฎหมาย 

  

การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  ๔๕๗๓/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๑๗ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ 

๓๘๕๘/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๑๗ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ๓๘๗๗/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๑๘ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๙๗/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๑๘ 
รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   

ว ๑๐๓/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๑๙ 



 

  

 

- ๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคาร
พักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี  

๖๑๕๐/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๑๙ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....   ว ๑๐๕/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๒๐ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปอง
การศึกษา 

  

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ)  

๓๗๔๗/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๒๐ 

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

  ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   

๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  



 

  

 

- ๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วัฒนธรรม

ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล  และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   

๕.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 
ของประชาชน 

  

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

การลงนามในกรอบข้อตกลงการด าเนินงานกับกองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค
และมาลาเรีย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓  

๖๒๑๕/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๒๒ 

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   

รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี  

๕๔๘๓/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๒๒ 

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการด าเนินการ  
ของสถานประกอบกิจการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของลูกจ้าง     
ซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. ....  

๔๘๔๙/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๒๓ 

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

   ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

   ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้

  

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔๗๗๔/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๒๔ 



 

  

 

- ๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว(ร) ๖๗/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๒๔ 

   ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

มาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น  ๓๘๙๔/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๒๕ 
ยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร  ๔๐๕๗/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๒๕ 
โครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor)  ๔๐๖๘/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๒๖ 
ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการด าเนินโครงการ
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  

๔๘๒๕/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๒๖ 

การเตรียมการเพื่อด าเนินนโยบายส าคัญของทางราชการ  ว(ล) ๔๗๗๙/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๒๗ 
รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๑  ๕๖๘๐/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๒๗ 
รายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี ๒๕๖๐  ว(ร) ๙๔/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๒๘ 
การเตรียมการเพื่อด าเนินนโยบายส าคัญของทางราชการ   ว ๑๒๔/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๒๘ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates) ของบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลา  
ปรับตัว (Category B) ของความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า   
(TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  

๔๗๖๗/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๒๘ 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน  ๔๐๕๑/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๒๙ 
รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี  

๕๔๘๓/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๒๙ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า     
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

ความคืบหน้าในการด าเนินการตามผลการเจรจาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน  

ว(ล) ๖๓๓๖/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๓๐ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   



 

  

 

- ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของ
กระทรวงคมนาคม  

๓๙๑๑/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๓๐ 

การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง        
ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

๔๘๓๘/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๓๑ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ    
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือช าระหนี้เงินต้นที่จะครบก าหนดช าระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
จ านวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และขออนุมัติกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  

๓๘๘๘/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๓๒ 

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงาน     
ผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๔๘๑๓/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๓๒ 

ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท 
ออกไปอีก ๑ ปี  

๕๕๓๐/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๓๓ 

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

    ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

    ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ า (Greening 
Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs)  

๓๘๕๐/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๓๔ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ    
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล ธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๔๕๕๒/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๓๕ 



 

  

 

- ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการ     
โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และ     
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกัน     
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๕๒๕๗/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๓๕ 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง   

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  ๓๗๒๒/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๓๖ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนธันวาคม 
๒๕๖๐  

๔๒๘๑/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๓๖ 

สรุปภาพรวมดัชนีราคาปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑  ๕๑๐๐/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๓๖ 
รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  ๕๐๙๑/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๓๗ 
รายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐)  

๕๖๕๐/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๓๗ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๐ ทั้งปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑  ว ๑๐๒/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๓๘ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน   

การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  

๔๗๔๗/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๓๘ 

ราคาสินค้าและบริการ   

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑  ๕๒๗๕/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๓๙ 

การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง   

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการคา่ใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔  

ว ๙๘/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๓๙ 

การแก้ไขปัญหาหนี ค่าสาธารณูปโภคค้างช้าระของส่วนราชการ   

รายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ  

ว ๑๑๕/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๔๐ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖  ๕๓๑๒/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๔๑ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   



 

  

 

- ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      

โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙  ๖๑๕๓/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๔๒ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๐  

๓๙๐๒/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๔๒ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

๔๐๖๑/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๔๓ 

 ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ 
           ประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย           
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ           
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  ๔๔ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  



 

  

 

- ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ

สัตว์ป่า 

  

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เพ่ือปรับปรุงมาตรการ
ป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น  

๕๖๖๘/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๔๕ 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

  

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

การบริหารจัดการน้ าและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก  

๔๐๕๓/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๔๖ 

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ๔๖๔๘/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๔๖ 

    ๙.๕ เร่งรดัการควบคมุมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน า้เสีย     

เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ า ๓๗๑๙/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๔๗ 
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ๕๑๐๙/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๔๗ 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าควบคุม พ.ศ. ....   

๕๖๘๔/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๔๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

การทบทวนภารกิจการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี  

ว ๑๐๖/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๔๙ 

      ๑๐.๑  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

การเสนอรายงานเกี่ยวกับหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง       
รุ่นที่ ๖  

๔๗๔๖/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๔๙ 

รายงานผลการด าเนินการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

๔๔๒๕/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕๐ 

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง      
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ    
ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๖๔๒/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕๐ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

๔๙๗๔/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕๑ 



 

  

 

- ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๕๓๑/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕๑ 

โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

๔๖๓๐/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕๑ 

การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ    
ของส านักงาน ปปง.  

๔๗๘๘/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕๒ 

การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  ๔๕๘๖/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕๒ 
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๕๑๑๔/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๕๓ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๕๔๖๒/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๕๓ 
แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพ่ือ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL)  

๕๔๓๙/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๕๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๑๒๑/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๕๔ 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด
ล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. ....  

๖๔๔๔/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๕๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร 
การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจ ากัด พ.ศ. ....  

๖๓๘๔/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๕๖ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๖๑๑๖/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๕๖ 
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ประจ าปี ๒๕๖๐  

๖๔๑๑/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๕๖ 

การจัดท าค าแปลของกฎหมายและการด าเนินการของรัฐบาลเป็นภาษาต่างประเทศ  ว ๑๒๓/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๕๗ 
         ๑๐.๒  กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ               

สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก                                              

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔๒๗๐/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๕๗ 

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย 
                    บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  



 

  

 

- ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ   
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๑๒๕/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๕๘ 

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์  ๖๔๓๗/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๕๘ 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

วาระส้าคัญของรัฐบาล   

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๓๘๙๙/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๕๘ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นท่ีภาคตะวันออก  ๔๐๑๔/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๕๙ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   ๕๔๐๖/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๕๙ 

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์   

การจดัท าแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ ๖ ภาค  ว ๗๗/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๖๐ 
สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
และการทบทวนกลไกคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาลและ
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน   

๕๖๓๖/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] ๖๐ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.)  ว ๘๐/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๖๑ 
ความคืบหน้าผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูป
ทนายความอาสา ทนายความขอแรง และท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน 
ครั้งที่ ๑  

๕๙๗๑/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๖๑ 

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่ งรัด        
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๗  
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  

๔๔๒๖/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๖๒ 

วันหยุดราชการเพ่ิมเติม   

การพิจารณาก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑  ว ๑๒๒/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๖๒ 



 

  

 

- ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

๓๘๒๘/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] ๖๔ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ   
และขนาด หรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ....  

๔๙๘๗/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๖๔ 

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับ
การก ากับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล)  

๖๓๕๑/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] ๖๔ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖  น้ามาตรากรทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน   
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการ
โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ     
ฉบับใหม่ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  

๔๒๖๒/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๖๕ 



 

  

 

- ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗   

การก าหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  

ว ๘๑/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๖๖ 

การยุติการด้าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ   

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่าง  
หน่วยงานของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. ....  

๔๗๘๐/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] ๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปกป้องและเชิดชู 

สถาบันพระมหากษัตริย ์
 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 

เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน" และขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบผลการด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์
ของโครงการแล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๒๔,๑๔๗ โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๙๘๗.๐๓ ล้านบาท และมีผลประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกร จ านวน ๑.๕๖ ล้านราย ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน เกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากการจัดท าโครงการต่าง ๆ และเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากก่อให้เกิดกระแสเงินทุนหมุนเวีย น
ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ๕๔,๐๔๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ให้เปลี่ยนช่ือโครงการดังกล่าว เป็น 
“โครงการเกษตรยั่งยืน ๑” 
                ๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงานโครงการของชุมชน จ านวน ๕ ชุมชน ในพื้นที่อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร (ชุมชนเหล่าปอแดง ๑ และ ๒ โครงการปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ชุมชนพังขว้าง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
ในโรงเรือนชุมชนหนองลาด โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และชุมชนโคกก่อง โครงการท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา) จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๔,๕๖๘,๕๙๕ บาท โดยให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการในระยะต่อไป ควรน าข้อสังเกตจากการประเมินผล และข้อเสนอแนะของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไปปรับปรุงการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาชุมชนที่มีศักยภาพส าหรับต่อยอดการผลิต
ที่พัฒนาไปสู่สินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น เช่น การผลิตสินค้าอินทรีย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

และการต่างประเทศ 
 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานผลการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เร่ือง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คร้ังท่ี ๑๖ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ครั้งที่ ๑๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมี    
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม       
การประชุมฯ โดยประเด็นส าคัญของการประชุมฯ เช่น (๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ 
โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลอาเซียน ศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย ส านักงานประสานงานปราบปราม
ยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Offices : BLO) (๒) การสนับสนุนความร่วมมือภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับ    
ความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบ้านในการยุติแหล่งผลิตและท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ (Letter of Agreement : 
LoA) (๓) การเห็นชอบให้ส านักงาน BLO ไทย-ลาว เพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน 
(๔) การส่งผลการวิเคราะห์ยาเสพติดพร้อมด้วยรูปภาพให้ฝ่ายไทยแทนการส่งตัวอย่างยาเสพติด (๖) การฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงาน BLO และ (๗) การสกัดกั้นยาเสพติด เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น รวมทั้ง
การจับกุมนักค้ายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการ
แม่น้ าโขงปลอดภัยตอนล่าง ๓ ประเทศ ระยะเวลา ๒ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๑) เป็นต้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... ของกระทรวง
คมนาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ยกร่างขึ้นใหม่ เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับกรณีของเรือประมง โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือประมง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าของเรือหรือ
ผู้ครอบครองเรือประมง ตลอดจนการก าหนดบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าความผิด
อันจะท าให้การแก้ไขปัญหาการท าประมงสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทบทวนและพิจารณาจัดสรรในส่วนของ
อัตราก าลังให้กับกรมเจ้าท่าให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ข้อเสนอแนะเร่ืองการครอบครองท่ีดินของคนต่างด้าว 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบข้อเสนอแนะเรื่องการครอบครองที่ดินของคนต่างด้าวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และผลการพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยข้อเสนอเร่งด่วน กรมที่ดินและ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับที่จะน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ช่องว่างของกฎหมายในการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีหน่วยงานมีกฎหมายและระเบียบอยู่แล้ว ให้เร่งรัด ก าชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่วนข้อเสนอระยะยาว กรมที่ดินและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับไปศึกษาทบทวนแก้ไขประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (เรื่องเพ่ิมโทษ) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่อง คนต่างด้าวมีอ านาจบริหารหรอืครอบง า



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑)   

 

 

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

นิติบุคคล) และพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าผลการพิจารณาดังกล่าวไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๒. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับยกเว้น
ให้บุคคลต่างด้าวสามารถถือครองที่ดินเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ เช่น พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ และร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. .... รวมทั้งมีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาด้วย ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เห็ นควรเพิ่มเงินสินบนแก่
ผู้ช้ีช่องแจ้งเบาะแสกรณีคนไทยถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว หรือกรณีความผิดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) จะรับไปศึกษานั้น สมควรจะต้องพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และยังไม่มีกฎหมายและหลักเกณฑ์ใด ๆ รองรับ และให้แจ้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การลงนามหนังสือแสดงเจตจ านงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงานต ารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ส าหรับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                       ๑.๑ ร่างหนังสือแสดงเจตจ านงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation : DSI) 
และส านักงานต ารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ส าหรับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ มีวัตถุประสงค์เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในด้านต่าง ๆ เช่น การค้ามนุษย์ การลักลอบขนคนเข้าเมือง 
การฟอกเงิน เป็นต้น โดยมีก าหนดการลงนามที่กรุงเทพมหานคร 
                       ๑.๒ ให้อธิบดี DSI เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจ านงฯ รวมทั้งให้กระทรวงยุติธรรม โดย  DSI หารือ
ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาปรับแก้ไขหนังสือแสดงเจตจ านงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหากมีความจ าเป็นต้องมีการแก้ไขในภายภาคหน้า โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือแสดงเจตจ านงฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ
หนังสือแสดงเจตจ านงฯ ไม่มีการกล่าวถึงกฎหมายที่ก ากับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นควรสนับสนุน
โดยขอให้พิจารณากฎหมายอื่นของไทยท่ีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ขออนุมัติลงนามในความตกลงว่าด้วยการซ้ือขายสะพานเคร่ืองหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จ านวน ๑ ชุด     

ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย   
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้แทน (เจ้ากรมการทหารช่าง) เป็นผู้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการซื้อขาย
สะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จ านวน ๑ ชุด ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย รวมทั้งการลงนามในเอกสารการแก้ไข
ความตกลงดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงกลาโหมถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) รวมทั้งให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
อาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์เพื่อใช้ภายในกองทัพ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ผลการเดินทางไปราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางไปราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม          
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนและ
เลขาธิการอาเซียนได้หารือร่วมกัน รวมทั้งรับฟังการบรรยายในหัวข้อการก่อการร้ายด้านวิวัฒนาการและการสร้างเครือข่ายของ
กลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาค และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคง โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    
ได้กล่าวถึงความส าคัญของกลไกความร่วมมือด้านการข่าวว่าเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่สามารถประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการต่อต้านการก่อการร้าย
ในอาเซียน 
                ๒. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง         
ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคง และเห็นชอบต่อข้อเสนอของจีนในการจัดการฝึกร่วมทางทะเลระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ๒๕๖๑ 
                ๓. การเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 และเข้าเยี่ยมชมการแสดงยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ 
ของประเทศท่ีเข้าร่วมงานนิทรรศการ 
                ๔. การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ าถึงความส าคัญ
ของความเป็นเอกภาพของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคกว่า ๖๐๐ ล้านคน และได้หารือทวิภาคี        
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร และได้ลงนาม       
ในแถลงการณ์ร่วมโครงการ Our Eyes Initiative เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารในระดับยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ผลการเยือนจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนจังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามค าเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุโอะกะ เพื่อพบปะหารือกับภาครัฐและภาคเอกชน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นไทย-ญี่ปุ่น และการลงทุนจากจังหวัดฟุคุโอะกะและจังหวัดอื่น ๆ     



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑)   

 

 

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

ในภูมิภาคคิวชู รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคคิวชู ซึ่งการเดินทางเยือนจังหวัดฟูคุโอะกะ      
ในครั้งนี้ ท าให้ได้เห็นถึงศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมและด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดฟุคุโอะกะและภูมิภาคคิวชู โดยทุกภาคส่วน
ของจังหวัดมีความกระตือรือร้นและให้ค ามั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ 
และส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจ าเมืองฟุคุโอะกะ ซึ่งจะเปิดด าเนินการภายในปีนี้ และมอบหมายให้ส่วนราชการ    
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติเพื่อให้การติดตามผลการเยือนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
             ๑. เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๓๘๕ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เกี่ยวกับสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย ที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยข้อมติ UNSC มีสาระส าคัญเพื่อต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธและข้อยกเว้นต่าง ๆ ส าหรับสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรีย ออกไปจนถึงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
                ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งช าติ ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทยถือปฏิบัติ พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ      
ลงโทษสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียและรัฐเอริเทรียให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ (United Nations : UN) 
(<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751>) ทั้งนี้ UN จะปรับปรุงรายช่ือบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษ
ภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรมการเสริมสร้าง     
ขีดความสามารถของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจาก
สหภาพยุโรปเพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration Support from the EU : ARISE Plus) มีสาระส าคัญเป็นการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน ๔.๔ ล้านยูโร จากสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการด าเนินการและการติดตามผลในพื้นที่หลักของ
ส านักเลขาธิการอาเซียน และพัฒนาระบบและสถาบันของส านักเลขาธิการอาเซียนให้บรรลุมาตรฐานการจัดการระหว่างประเทศ 
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามความตกลงให้การสนับสนุนทางการเ งินของโครงการ ARISE Plus ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข     
ร่างสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
                ๒. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาฯ และให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้ง       
ส านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบร่างสัญญาฯ และให้
เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาฯ 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน คร้ังท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓ (Draft Agreed Minutes of the 3rd Meeting of 
the High Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of the Kingdom of Bahrain) ซึ่งบาห์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุง
มานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยสาระส าคัญของร่างเอกสารผลลพัธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสงูฯ ครั้งท่ี ๓ 
ครอบคลุมความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหาร (๒) สาธารณสุข (๓) วัฒนธรรม 
และ (๔) ด้านอื่น ๆ 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารผลลัพธ์
ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี ๓ 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิกา รร่วมระดับสูงฯ 
ครั้งที่ ๓ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทย
ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  สรุปผลการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๓๐ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๐ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization : IMO) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ส านักงานใหญ่   
ของ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ท าหน้าที่หัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ โดยประเด็นส าคัญของการประชุมฯ เช่น (๑) การรับรองแผนยุทธศาสตร์ IMO ฉบับใหม่      
(ปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๓) ที่เป็นตัวก าหนดทิศทางขององค์กรเพื่อมุ่งสู่การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อความท้าทายของโลกปัจจุบัน (๒) ผลการเลือกตั้งคณะมนตรีซึ่งไทยได้รับเลือกตั้งในกลุ่ม  C      
เป็นสมัยที่ ๗ ติดต่อกัน (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยได้พบหารือกับเลขาธิการ IMO โดยเลขาธิการ IMO แนะน า
ให้ประเทศไทยส่งผู้แทนมาประจ าที่ IMO ในฐานะ Maritime Attache เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ (กระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยได้ให้ความเห็นชอบในการจัดส่งผู้แทนกระทรวงคมนาคมไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา
ด าเนินการของกรมเจ้าท่า) เป็นต้น ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  การประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหนังสือแจ้งไปยังสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานอ านวยการในนามของรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ต่อไป ตามความในมาตรา ๒๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ      
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
  
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑)   

 

 

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness 

Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....)  

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย     
พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการออกกฎหมายเพื่อรองรับและคุ้มครอง       
การด าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย
พิบัติแห่งเอเชีย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา      
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าสัตยาบันสาร เพื่อให้กฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน   
ภัยพิบัติแห่งเอเชียมีผลผูกพันต่อไป ท้ังนี้ ให้ยื่นสัตยาบันสารเมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนด าเนินการเชิงรุก
ในการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนและเตรียมความพร้อมอย่างมีระบบด้านการบรรเทาและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ        
ไปพิจารณาด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก ว่าด้วยการยกเว้น

การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (Agreement between the Government of     
the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Mozambique on Visa Exemption for Holders 
of Diplomatic and Official Passports) มีสาระส าคัญ เช่น การยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและ
หนังสือเดินทางราชการของแต่ละฝ่าย รวมถึงการยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่เป็นสมาชิกในคณะผู้แทนทางการทูต หรือทาง
กงสุล หรือผู้แทนของแต่ละฝ่ายในองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของบุคคล
เหล่านั้นของแต่ละฝ่าย 
                ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
                ๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
                ๔. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง  ขออนุมัติการจัดท าและลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) 

และราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติการจัดท าและลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป 
(เซิร์น) (The European Organization for Nuclear Research : CERN) และราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง มีสาระส าคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคของ
ไทยได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยต่าง ๆ ของเซิร์น โดยไทยจะสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ของไทย



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

ได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยของเซิร์น โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงทดลอง วิศวกรรมด้านเครื่องเร่งอนุภ าคและ
เครื่องตรวจวัด และการค านวณ และเซิร์นจะเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญของไทยสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาเป็น  Associate 
Member ของเซิร์น รวมทั้งอาจพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ปฏิบัติงานท่ีเซิร์นด้วย 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงความร่วมมือฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม      
ในร่างความตกลงความร่วมมือฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงความรว่มมือฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่าข้อ ๕ ของร่างความตกลงความร่วมมือฯ ระบุว่า การด าเนินการตาม
ความตกลงนี้ให้เป็นไปตามพิธีสารที่จัดท าขึ้นระหว่างเซิร์นและไทย และ/หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยของไทย 
ดังนั้น หากมีกรณีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมิได้เข้าร่วมจัดท าหรือก าหนดรายละเอียดในการจัดท าพิธีสารดังกล่าวดว้ย 
ก็ควรที่จะต้องมีกลไกในการก ากับดูแลเพื่อตรวจสอบการท าพิธีสารให้อยู่ภายใต้กรอบของความตกลงความร่ วมมือฯ ต่อไป และ  
เห็นควรเร่งเตรียมความพร้อมของบุคลากรไทยให้สามารถรองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์พลังงานสูง และมีความพร้อม
ต่อการพัฒนาความร่วมมือกับเซิร์นต่อไปในอนาคต รวมทั้งควรเร่งพัฒนาความเข้มแข็งในการด าเนินงานวิจัยขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
เพื่อน าสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูงในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการท างาน
ในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๔. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ กิจกรรมความตกลงความร่วมมือฯ เห็นควรให้กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๕. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ พิจารณาเสนอหัวข้อของ
งานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญต่าง ๆ ของประเทศ 
เช่น นโยบายประเทศไทย ๔.๐ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เป็นต้น 
เพื่อให้งานวิจัยตามความตกลงความร่วมมือฯ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ อนุมัติ (๑) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กับหน่วยบัญชาการ
สอบสวนทางอาญา (Scientific Investigation Laboratory, Criminal Investigation Command : CIC) กระทรวงกลาโหม 
สาธารณรัฐเกาหลี (๒) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บริการ
แห่งชาติ (National Forensic Service : NFS) กระทรวงบริหารจัดการสาธารณะและความมั่นคง สาธารณรัฐเกาหลี และ         
(๓) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กับสถาบันนิติเวชศาสตร์แห่งรัฐวิกตอเรีย (The Victorian 
Institute of Forensic Medicine : VIFM) เครือรัฐออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความร่วมมือทาง   
นิติวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพงานตรวจพิสูจน์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และ
หน่วยงานต่างประเทศทั้ง ๓ หน่วยงาน จะมีความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาหา
ความรู้ การฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เป็นต้น 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจทั้ง       
๓ ฉบับดังกล่าว 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑)   

 

 

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจท้ัง ๓ ฉบับดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขดั
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น Grant Aid "Economic and Social Development Programme" 

(Counterterrorism and Public Security)      
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่าง Exchange of Notes (EN), Agreed Minutes on Procedural Details (AM) และ 
Record of Discussions (RD) โดยร่าง EN และ AM เป็นเอกสารตามตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการรับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีเง่ือนไขว่ารัฐบาลไทยจะต้องจัดซื้อสินค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อต้านการก่อการร้าย
และความมั่นคงแห่งรัฐ รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การขนส่ง การซ่อมบ ารุง และการใช้งานอุปกรณ์
เท่านั้น และมีพันธกรณีที่รัฐบาลไทยต้องด าเนินการเพื่อรับเงินช่วยเหลือและจัดซื้อสินค้า เช่น การเปิดบัญชีกับธนาคารญี่ปุ่น   
(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd : BTMU) การท าสัญญาจ้างตัวแทน (Japan international Cooperation Systems : JICS) 
เพื่อกระท าการแทนรัฐบาลไทยในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ การยกเว้นภาษี การจัดท ารายงานเกี่ยวกับบัญชี เป็นต้น ส่วนร่าง RD 
เป็นเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการที่จ าเป็นของฝ่ายไทยเพื่อป้องกันการทุจริตในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามร่าง EN และ AM 
                    ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร EN, AM และ RD 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่อธิบดี       
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส าหรับการลงนามในเอกสาร EN และ AM 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการภายใต้ความตกลงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพิจารณาด าเนินการ      
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่าง EN, AM และ RD ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ          
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง      
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รบัจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๔. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการน าเงินให้เปล่าไปซื้อผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป 
 

 

 

 

 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ที่จะใช้ส าหรับการจัด  
การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี ๒๕๖๕ ซ่ึงประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยให้ค านึงถึงการออกแบบและการก าหนด
ขนาดของห้องประชุม รวมทั้งอาคารประกอบที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของไทยด้วย 
                ๒. ด้านความมั่นคง ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อติดตามการด าเนินคดีส าคัญต่าง ๆ  ที่อยู่ในความสนใจ
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องหาหลบหนีคดี เพื่อจะได้ช้ีแจงความคืบหน้าในการด าเนินการ
ให้สาธารณชนทราบอย่างถูกต้องต่อไป 
              ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                       ๓.๑ ให้ทุกกระทรวงเร่งรัดการด าเนินการและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดท าความตกลง/ความ ร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดท าไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เพื่อให้ความตกลง/ความร่วมมือนั้น ๆ 
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                        ๓.๒ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้โฆษก
กระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล โดยให้น าเสนอ 
(๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร ( Infographics) 
ที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเรื่อง ให้น าเผยแพร่ต่อสาธารณชน นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
จัดท าข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วย แล้วส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรวบรวมและใช้เผยแพร่ให้แก่นานาชาติ
และองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้ทราบอย่างถูกต้องต่อไป 
                        ๓.๓ ให้ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดเกณฑ์ช้ีวัด ผลการ
ด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน โดยเกณฑ์ช้ีวัดดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าสามารถด าเนินการ แก้ ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ (Function) 
ตามเกณฑ์ช้ีวัดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อน าเกณฑ์ช้ีวัดดังกล่าวมาใช้ในรอบการประเมินหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ นี ้
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ คร้ังท่ี ๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งท่ี ๔ (4th ASEAN-India 
Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry : AMMAF) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ
ประธานรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้เข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงนิวเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย โดยที่ประชุมฯ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานระยะกลาง ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และเหน็ชอบ
ให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดียในด้านการเกษตรและป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษา การวิจัย และพัฒนาด้านการเกษตร และรับรองแผนการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานระยะกลาง ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว และมีการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและจัดล าดับความส าคัญของโครงการความร่วมมืออาเซียนและอินเดีย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เช่น การสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของภาครัฐ ผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย การส่งเสริมการลงทุน 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑)   

 

 

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และนวัตกรรมด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง การด าเนินการตามกรอบนโยบายบูรณาการด้าน
ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนต รีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมหารือกับอธิบดีศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเกษตรหลายโปรแกรม 
เช่น โปรแกรมห้องปฏิบัติการตลาดค้าส่งของหน่วยงานของรัฐ ผู้ผลิตปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย

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

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเลื่อนการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ( Memorandum of 
Understanding on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand and 
the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan) ซึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจฉบับเดียวกันกับท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ มีสาระส าคัญ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับภูฏาน เช่น  
การควบคุมโรค ความปลอดภัยของอาหาร การแพทย์แผนดั้งเดิม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น 
ซึ่งเดิมก าหนดการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นก าหนดการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในวันท่ี 
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out-of-Cycle 

Review of Notorious Markets) ของส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงประจ าปี ๒๕๖๐ (2017 Out-
of-Cycle Review of Notorious Markets) ซึ่งสหรัฐอเมริกา โดยส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade 
Representative : USTR) ได้ทบทวนรายช่ือตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงประจ าปี ๒๕๖๐ ทั้งตลาดที่มีการขาย
สินค้าละเมิด (Physical Markets) และตลาดออนไลน์ (Online Markets) โดยในปีนี้ไม่ปรากฏช่ือย่านการค้าหรือศูนย์การค้า
ในประเทศไทยเป็น Notorious Markets ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
                       ๑.๑ ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ด าเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป ท้ังตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิด (Physical Markets) 
ตลาดออนไลน์ (Online Markets) รวมทั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืน ได้แก่ การละเมิดลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก และการผลิต น าเข้า จ าหน่ายหรือมไีว้เพื่อจ าหน่าย หรือรับติดตั้งกลอ่งรบัสญัญาณโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

                       ๒.๒ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น สอดส่องดูแลไม่ให้มีการ
จ าหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ของตน และหากพบการจ าหน่ายสินค้าละเมิด ให้พิจารณาด าเนินมาตรการ
ทางปกครองตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีที่กฎหมายก าหนด 
                       ๒.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่เห็นควร
ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบและเจ้าของอาคารสถานท่ีที่เกี่ยวข้องด าเนินการเฝ้าระวัง ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม 
ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบจ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นอีก 
นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของอาคารสถานที่ และเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องประสานการปฏิบัติ
อย่างใกล้ชิดร่วมมือกันในการป้องกันมิให้มีการซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมฯ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน าผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตาม ซึ่งการประชุมฯ มีประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) เอกสารผลลัพธ์ที่ส าคัญของ
การประชุม โดยที่ประชุมคณะมนตรีประสานอาเซียนยืนยันว่าเอกสารฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามแล้วมิได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย และฝ่ายไทยได้แจ้งที่ประชุมว่าการลงนามในเอกสาร
ดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการสร้างพันธกรณีทางกฎหมายให้ฝ่ายไทย และ (๒) ประเด็นหารือที่ส าคัญ เช่น การย้ าถึงความส าคัญ
ของการรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในวิวัฒนาการของการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคและการรักษา
ความเป็นเอกภาพของอาเซียนเพื่อรับมือกับโลกที่มีพลวัตรและความท้าทายรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาภายใน
และภายนอกภูมิภาค สถานการณ์ในรัฐยะไข่ ผู้น าทุกประเทศแสดงความห่วงกังวลต่อปัญหาทีเ่กิดขึ้นในรัฐยะไข่ ซึ่งเป็นสถานการณ์หนี่ง
ในภูมิภาคที่เป็นบททดสอบส าคัญของอาเซียนในการรับมือและแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมและการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน รวมทั้งสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ผู้น าทุกประเทศแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์
ในคาบสมุทรเกาหลีและหลายประเทศเห็นพ้องกันว่าควรแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค พร้อมสนับสนุน
ให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุนิวเคลียร์ เป็นต้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการติดตามผลการประชุมฯ ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ เรื่องการสนบัสนุน
ให้ปฏิบัติตามวาระการด าเนินงานในการสร้างความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีในอาเซียน 
(Action Agenda on Mainstreaming Women’s Economic Empowerment in ASEAN) และถ้อยแถลงมะนิลาว่าด้วย
การส่งเสริมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีในอาเซียน (Manila Statement on Mainstreaming Women’s Economic 
Empowerment in ASEAN) ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานส รุปผลการ เ ดินทาง เข้ า ร่ วมการประชุ มวิ ช าการและนิ ทรรศการ  The 17 th International 

Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2018) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  The 17th International 
Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2018) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑)   

 

 

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ (๑) การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ nano tech 2018 มุ่งเน้นการน าเสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ (๒) การลงนาม
ความร่วมมือระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับบริษัท Teijin Frontier Co., Ltd 
และการเยี่ยมชม Teijin Mirai Studio (๓) การเยี่ยมชม 808 Plant Factory และเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร 
Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) (๔) การพบปะและหารือทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Internet 
of Things (๕) การลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) 
และ (๖ )  การแสดงปาฐกถาพิ เศษเรื่ อง  "Thailand 4.0-Thriving in The 21st Century in the Time of Changes" ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ผ่านโมเดลของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย (Thailand 4.0) และประชาสัมพันธ์โครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการระเบียงนวัตกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) รวมทั้งน าเสนอศักยภาพ
และขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยที่จะรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมและชักจูงให้เกิดการลงทุนจากผู้ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 
๒๐๑๘-๒๐๒๑ [The Kingdom of Thailand, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Country 
Programming Framework (CPF) 2018-2021] และกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ
ดังกล่าว มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ (๑) การสนับสนุนของ FAO และผลลัพธ์ที่คาดหวังในประเทศไทยในประเด็นความปลอดภัย
และมาตรฐานของอาหารได้รับการปรับปรุงเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและเพื่อส่งเสริมการค้า สนับสนุนและเพิ่มโอกาสของการจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(๒) การสนับสนุนความช่วยเหลือใต้-ใต้ หรือความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา และ (๓) การด าเนินการ การตรวจสอบ 
และรายงานความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือ CPF ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการที่ไทยอาจใช้เครือข่าย  FAO 
มาพัฒนาองค์ความรู้ในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการท าเกษตร (Smart/Precision farming) 
ส าหรับการก าหนดงบประมาณในแต่ละโครงการมีจ านวนไม่มาก ซึ่งการด าเนินงานโครงการส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานในเชิงลึก 
อาจท าให้การด าเนินงานไม่สามารถตอบสนองหรือบรรลุผลผลิตตามวัตถุประสงค์ได้ หากได้รับความช่วยเหลือจาก  FAO 
ในการด าเนินการติดตามและตรวจสอบในรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจประสาน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และควรเผยแพร่ผลการด าเนิน
โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวด้วย นอกจากน้ีการน าเสนอร่างกรอบความร่วมมือ CPF ในระยะต่อไป ควรน าเสนอผลการ
ด าเนินงานที ่เกิดขึ้นตามร่างกรอบความร่วมมือ CPF ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๑ ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย  
                ๓. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบความร่วมมือ  CPF ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๑ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
                       ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) พิธีสารเกี่ยวกับการแก้ไขข้อ ๕๐ (เอ) 
ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Protocol relating to an amendment to Article 50 (a) 
of the Convention on International Civil Aviation) ลงนาม ณ เมืองมอนตริออล เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
(๒) พิธีสารเกี่ยวกับการแก้ไขข้อ ๕๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Protocol relating to an amendment 
to Article 56 of the Convention Civil Aviation) ลงนาม ณ เมืองมอนตริออล เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาระส าคัญ
เป็นการเพิ่มจ านวนสมาชิกคณะมนตรี จากเดิม ๓๖ ประเทศ เป็น ๔๐ ประเทศ และเพิ่มจ านวนสมาชิกคณะกรรมาธิการการเดินอากาศ 
จากเดิม ๑๙ คน เป็น ๒๑ คน ตามล าดับ เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนรัฐภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑๖๒ ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๑๘๕ ประเทศ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น ๑๙๒ ประเทศ ในปัจจุบัน 
                       ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการจัดท าสัตยาบันสาร ( Instrument of Ratification) 
ส าหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ทั้งสองฉบับ และยื่นต่อเลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศต่อไป 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่ง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการเตรียมบุคลากรของไทยไปสู่เวทีระดับโลกด้านการบิน ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีกับกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจั ยและนวัตกรรมแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส โดยสาระส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ครอบคลุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอวกาศ การส ารวจระยะไกล 
ระบบภูมิสารสนเทศและการสอบเทียบ เป็นต้น รวมทั้งรูปแบบความร่วมมือจะเป็นไปในลักษณะของโครงการวิจัยและพัฒนาร่วม 
การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ การประชุมร่วม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 
                    ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
                    ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) 
                ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรบัความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่มีความประสงค์จะให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศก็สมควรเพิ่มเติมรัฐบาลของทั้งสองประเทศในช่ือของคู่ภาคีไว้ให้ชัดเจนด้วย และเห็นควรขยายขอบเขตความร่วมมือ
ทางด้านการวิจัยและพัฒนา/ต่อยอดเทคโนโลยีในสาขาที่ฝรั่งเศสมีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงเพิ่มเติม อาทิ เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ยา/เภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ตลอดจนความร่วมมือในด้านงานวิจัยพื้นฐาน 
รวมทั้งควรเร่งเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และระบบข้ อมูลส าคัญ ๆ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑)   

 

 

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

เพื่อรองรับความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสในอนาคต 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
             ๔. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดสาขาโครงการวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญต่าง ๆ ของประเทศ เช่น นโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เป็นต้น เพื่อให้โครงการวิจัย
ตามบันทึกความเข้าใจฯ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม คร้ังที่ ๒๖ 

[ 2 6 th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังที่ ๑๑ [11th Session of the 
World Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST)] ในปี ๒๕๖๒ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ ๒๖ 
[26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] และการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
จริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๑ [11th Session of the World Commission on Ethics of 
Scientific Knowledge and Technology (COMEST)] ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสะท้อน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและกฎหมายที่เกิดจากการวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ สนับสนุ น
การแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงเพื่อหารือการก าหนดโครงการท างานเบื้องต้นในการแก้ปัญหา
ด้านจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างโอกาสในการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม (IBC) และคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (COMEST) 
และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมฯ ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจใช้เวทีนี้ในการหารือจัดท าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับจริยธรรมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ (Artificial Intelligence/Robotics) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
การใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อเสนอต่อ COMEST หรือน าไปต่อยอดในการศึกษาเชิงลึก ตามความเห็นของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ในส่วนของกรอบงบประมาณการจัดประชุมฯ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่ อ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในกรอบวงเงินดังกล่าวตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Home Affairs 
Bureau of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และมีเนื้อหาโดยรวมในการสนับสนุนแล ะส่งเสริมกิจกรรม
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิด



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและศิลปะ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปะระหว่างกัน โดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในช่วงการเยือนประเทศไทย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของฮ่องกง (นาย Lau Kong-wah) ระหว่างวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ-์๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
                ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในบันทึกความเข้าใจฯ 
  ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ทีค่ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี ๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ประธานส าหรับการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๘ ที่จะจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย โดยร่างแถลงการณ์ประธานฯ มีสาระส าคัญเป็นการเน้นการสนับสนุน
บทบาทของวัฒนธรรมในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริมมรดก
ทางวัฒนธรรมเป็นพิเศษ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรี
วัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๘ ให้การรับรองเอกสารแถลงการณ์ประธานฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ประธานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลกัการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง 

บริการของรัฐ 
 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑      
เร่ือง  การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่     
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จ านวน ๔ กลุ่มอุตสาหกรรม รวม ๑๖ สาขาวิชาชีพ โดยให้มีผล     
ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือและก าหนด
มาตรการรองรับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือ รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการดูแลแรงงานให้ได้รับ
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมเพื่อให้ความรู้  ทักษะ ฝีมือ และความสามารถของแรงงานสอดคล้องกับความต้องการ     
ของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน รวมทั้งควรพัฒนากลไกการฝึกอบรมส าหรับรองรับการฝึกอบรมแรงงานอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการจูงใจ
ให้แรงงานมีการพัฒนาทักษะบนฐานสมรรถนะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระยะยาว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑       
เร่ือง  ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน ๒๓๙,๒๗๑,๓๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ โดยให้เบิกจ่ายใน        
งบรายจ่ายอื่น ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อย    
ถึงปานกลาง โดยให้เบิกในงบรายจ่ายอื่นประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส าหรับวงเงินที่เหลืออีกจ านวน ๑๗๘,๒๐๒,๙๐๐ บาท       
ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

               ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. เร่งจัดท าแผนการตลาดและการส่งเสริม      
การขายที่กระตุ้นให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติที่เห็นควรเรง่รัดด าเนนิ
โครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามแผนที่ก าหนดไว้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชนเพื่อรับรองสถานะองค์กรการเงินระดับชุมชนให้มีสภาพเป็นนิติบุคคล และบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการเงินให้แก่ชุมชนฐานรากเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมโดยการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ เช่น ในการพิจารณาจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชนควรเลือกองค์กรการเงินชุมชนที่มี ความเข้มแข็ง มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีความพร้อมที่จะปรับตัวไปสู่สถาบันการเงินประชาชน และในการปล่อยสินเช่ือ
ให้กับคนในชุมชนควรมีการสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมทั้งควรวางหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขในการให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับการก ากับดูแลความมั่นคงทางการเงินที่ชัดเจน และควรให้มี
การเพิ่มประเด็นในร่างมาตรา ๑๒ (๘) เรื่อง อ านาจและหน้าที่ของธนาคารผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานการณ์ 
ผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน และการประเมินความเสี่ยง เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง     
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้ 
                ๑. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ด าเนินการตรวจสอบที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในพื นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรมหรือไม่มีความปลอดภัยเพียงพอในการใช้ เป็นที่อยู่อาศัย และให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ดังกล่าวตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรไว้ หรือที่สามารถ
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยมีสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยที่ดีขึ น ทั งนี  ให้พิจารณา
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาร่วมด าเนินการด้วย 
                ๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เห็นชอบมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และได้มีมติ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการ
สรรหาคนพิการและจัดท าบัญชีแยกประเภทตามความพิการ คุณวุฒิเฉพาะด้านของคนพิการ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นข้อมูล
ในการจ้างคนพิการในหน่วยงานของรัฐ รวมทั งพิจารณาเกี่ยวกับการท างานที่บ้านเพ่ิมเติม โดยให้มีการบูรณาการร่วมกัน     
ให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง นั น ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ
จัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยแยกประเภทของข้อมูลให้ชัดเจน เช่น การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ การท างานที่บ้าน 
และรายงานให้นายกรฐัมนตรีทราบโดยเร็ว 

 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง  รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบตามที่ส านักงบประมาณรายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐) จ านวนเงินท้ังสิ้น ๑,๖๙๖.๐๗ ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ จ าแนกตามพื้นที่ หรือจังหวัดที่ด าเนินการ มีการด าเนินการในพื้นที่ ๕๓ จังหวัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๖.๐๗ ล้านบาท 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ รวม ๑๒ จังหวัด จ านวน ๓๘๓.๔๙ ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๑๔ จังหวัด จ านวน 
๔๖๕.๕๕ ล้านบาท ภาคกลาง รวม ๑๒ จังหวัด จ านวน ๒๐๘.๗๘ ล้านบาท ภาคตะวันออก รวม ๔ จังหวัด จ านวน ๑๑๘.๘๐ ล้านบาท 
ภาคใต้ รวม ๘ จังหวัด จ านวน ๓๓๒.๑๖ ล้านบาท และภาคใต้ชายแดน รวม ๓ จังหวัด จ านวน ๔๓.๐๑ ล้านบาท และอื่น ๆ     
(ไม่สามารถจ าแนกได้) จ านวน ๑๔๔.๒๘ ล้านบาท 
                    ๑.๒ จ าแนกตามลักษณะการด าเนินการ โดยเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ รวม ๕ หน่วยงาน จ านวน ๑,๔๗๐.๒๖ ล้านบาท รายการปรับปรุงซ่อมแซมสถานท่ีราชการ จ านวน ๒ หน่วยงาน 
จ านวน ๘๑.๕๓ ล้านบาท และรายการเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น จ านวน ๑ หน่วยงาน จ านวน ๑๔๔.๒๘ ล้านบาท 
                ๒. มอบหมายให้ส านักงบประมาณร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเร่งส ารวจสถานการณ์
ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐   
ว่าได้ด าเนินการครบถ้วนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู   
ผู้ประสบอุทกภัยหรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานท่ีราชการอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมจากที่ได้ขอก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณไว้ ให้หน่วยงานนั้นพิจารณาปรับแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย และเสนอส านักงบประมาณเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยด่วน และให้ส านักงบประมาณ
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๗) 
ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยผลการด าเนินงานโครงการฯ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) กคช. เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคาร
พักอาศัยแปลง G ได้ถึงร้อยละ ๔๕.๑๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนการด าเนินงานโครงการฯ ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดโครงการฯ ระยะที่ ๒ แล้ว 
และจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ส าหรับการด าเนินงานโครงการฯ ระยะที่ ๓-๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) อยู่ระหว่าง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาและการเรียนรู้  

การทะนุบ ารงุศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ของคณะกรรมการอิสระเพื่อ   
การปฏิรูปการศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มี “กองทุนเพื่อ   
ความเสมอภาคทางการศึกษา” เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ ความ สามารถ และ
คุณธรรม รวมทั้งมีศักยภาพที่จะด ารงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป โดยให้แจ้งประธานรัฐสภาทราบด้วยว่า
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
                ๒. ให้หน่วยงานและกองทุนอื่น ๆ  ตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องตามนัยมาตรา ๖ ของร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย การลดหย่อน      
ซึ่งการมุ่งสู่เป้าหมายของรัฐบาล คือ เด็กปฐมวัย ทุนการศึกษา ผู้เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา การออกจากการศึกษากลางคัน การศึกษา
ดิจิทัลให้สอดคล้องกับระดับรายได้โดยไม่ซ้ าซ้อน เป็นการเสริมช่องว่างการท างาน มีการบูรณาการสนับสนุนเกื้อกูลกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อสังเกตของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ) มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษี
เงินได้ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของ
รัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริม
การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ส าหรับ
การบริจาคที่กระท าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

                ๒. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการสรรหาสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
เพื่อให้เข้ามาด าเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทยโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถ      
ในการแข่งขันของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกระดับคุณภาพบริการ 

ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

ของประชาชน 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  การลงนามในกรอบข้อตกลงการด าเนินงานกับกองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                   ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
                       ๑.๑ เห็นชอบการลงนามในกรอบข้อตกลงการด าเนินงาน (Framework Agreement) ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
                       ๑.๒ เห็นชอบเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทกับกองทุนโลกฯ โดยวิธีอนุญาโตตุลาการที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
โดยใช้ภาษาอังกฤษ ตามกฎเกณฑ์ของอนุญาโตตุลาการของกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
(UNCITRAL Arbitration Rules) 
                       ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นคู่สัญญาแทนรัฐบาลไทย โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ลงนามในกรอบข้อตกลงการด าเนินงานในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 
                       ๑.๔ มอบหมายกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคลงนามในเอกสารยืนยันการรับทุน (Grant Confirmation) 
กับกองทุนโลกฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโลกฯ ในแต่ละรอบการให้ทุนของกองทุนโลกฯ 
                   ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงบประมาณ
เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีตามข้อ ๑ วรรค ๑.๑(๒) (a) (ii) ของกรอบข้อตกลงฯ ซึ่งก าหนดให้ควรมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับ
การช าระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการร่วมกับกองทุนโลกฯ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                   ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันและสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กองทุนโลกฯ หรือองค์กรที่มี
ลักษณะเดียวกันในอนาคต ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ 
      และโรคอุบัติซ  า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเท่ียวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ (๑) การก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

(๒) การจัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย รวม ๑๐ โครงการ และ (๓) เรื่องอื่น ๆ เช่น การจัดการกีฬา
วิ่งประเภทต่าง ๆ และแนวคิด VIP Flight ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการ ดังน้ี 
                    ๒.๑ เร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในประเด็นการก ากับดูแล
การด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐานที่แสดงถึงมาตรฐานของการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน อุปกรณ์และบุคลากร การบริหารจัดการ และประเด็นการส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย
ที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่แสดงถึงการน าเยาวชนที่ชนะการแข่งขันไปเข้ารับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านกีฬาเพื่อต่อยอด    
การเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๒.๒ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการโครงการ   
ไทยนิยม ยั่งยืน และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เช่น กิจกรรมขี่จักรยานท่องเที่ยวไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การท าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์         
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการด าเนินการของสถานประกอบกิจการ         

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ของลูกจ้างซ่ึงเป็นวัยรุ่น พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และการด าเนินการของ          
สถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้        
สถานประกอบกิจการทุกประเภทจัดให้มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง        
ซึ่งเป็นวัยรุ่น และให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างท างานในขณะเดียวกันตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีพยาบาลประจ าสถาน
ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เห็นควรรับฟัง      
ความคิดเห็นและข้อเสนอมาตรการการด าเนินงานจากสถานประกอบกิจการไปพิจารณาด าเนินการ เมื่อได้รับความเห็น และ
ข้อเสนอมาตรการการด าเนินงานจากสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว ให้แจ้งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ     
แห่งชาติได้จัดท าไว ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง    รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่
ส านักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จ าแนกตามลักษณะการด าเนินงาน 
๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านเศรษฐกิจ งบประมาณ ๖๙๔,๒๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๓๖,๖๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๐        
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๓๐ (๒) ด้านสังคม งบประมาณ ๘๕๙,๒๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๓๑,๔๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๗๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๗๖ (๓) ด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม งบประมาณ ๗๐๓,๐๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว ๖๔๗,๕๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๐ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๙๐ และ (๔) ด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ 
งบประมาณ ๔๗๖,๕๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๗๑,๐๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๔ 
                    ๑.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรค      
ที่ส าคัญ ได้แก่ จ านวนตัวช้ีวัดหลายระดับ ซึ่งอาจเกินความจ าเป็นและส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อการวัดผลส าเร็จอย่างแท้จริง รวมทั้ง
หนว่ยงานไม่ให้ความส าคัญกับการบันทึกข้อมูลการติดตามประเมินผลในระบบของส านักงบประมาณ 
                    ๑.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในปีต่อ ๆ ไป ได้แก่ การทบทวน
โครงสร้างตัวช้ีวัดอย่างเป็นระบบและศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของระบบงบประมาณของไทย และการน าผลการติดตาม
ประเมินผลจากการบันทึกข้อมูลในระบบ BB EvMis (ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบฯ) ของส านัก
งบประมาณน าเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
                ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นน าข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวน
การก าหนดตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเน้นการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ตัวช้ีวัดด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี และตัวช้ีวัดด้านการปราบปรามการทุจริต 
                ๓. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘         
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    

    เร่ือง    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ งบประมาณ จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๑๒๔,๕๙๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๗๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๐๒ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๓๘.๗๖) จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๒๔๐,๒๑๙ 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๐๑๐,๙๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๖๗ (เป้าหมายรายจ่าย
ประจ าร้อยละ ๔๑.๔๖) และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๕๙,๗๘๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๒๙๔,๖๙๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๖๗ และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๑๓,๖๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๒ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๓๕ (เป้าหมาย



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

   

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๙.๕๗) ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘        
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น   

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น และมอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ โดยมาตรการดังกล่าว สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ก าหนดประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคการเกษตรเป็นกิจการที่จะให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษนี้ 
เช่น กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการผลิตเช้ือเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร เป็นต้น 
                ๒. กรณีผู้ประกอบการที่ลงทุนในกิจการด้านการเกษตร 
                    ๒.๑ เงื่อนไข จะผ่อนปรนเง่ือนไขเงินลงทุนขั้นต่ าของโครงการ โดยลดจาก ๑ ล้านบาท เหลือเพียง ๔ แสนบาท 
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) และผ่อนปรนให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้บางส่วน 
                    ๒.๒ สิทธิและประโยชน์ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๕-๘ ปี เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
๒๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
                ๓. กรณีผู้ประกอบการที่สนับสนุนหรือร่วมด าเนินการกับท้องถิ่น เพื่อด าเนินการในกิจการด้านการเกษตร 
                    ๓.๑ เง่ือนไข เงินลงทุนขั้นต่ าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)     
และต้องมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 
                    ๓.๒ สิทธิและประโยชน์ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายได้จากกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิมเป็น
ระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่จ่ายจริงในการสนับสนุนหรือ
ร่วมด าเนินการกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน และค่าเครื่องจักร เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอ านาจด้านการค้า
ผลไม้เมืองร้อนของโลก” และประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไมเ้มืองร้อนสดและแปรรปู
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (๒) สร้างและพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและกระจายผลไม้ไทยให้มีการเช่ือมโยง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (๓) สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการผลไม้ไทย และ 
(๔) ประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาด 
                ๒. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการการด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจ     
ตามยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ให้เป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยให้ก าหนดแผนการด าเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน รวมทั้งค านึงถึงประเด็นส าคัญต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น (๑) การก าหนดและจัดล าดับ
ความส าคัญชนิดของผลไม้ที่จะส่งเสริม (๒) การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้แต่ละชนิดโดยการสร้างเรื่องราว (Story Marketing)       
ซึ่งระบุถึงความเป็นมา ถิ่นก าเนิด รสชาติ เอกลักษณ์ของผลไม้ชนิดนั้น ๆ  ความพิเศษของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ (๓) การพิจารณา



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

ศักยภาพการผลิตและการตลาดในทุกระดับทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ (๔) การรับรองคุณภาพสินค้าและ          
การป้องกันโรคติดต่อในผลไม้ (๕) การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการคัดกรองผลไม้ (๖) การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ
ชาวต่างชาติ (ล้ง) และ (๗) การเตรียมการรับรองมาตรการกีดกันทางการค้าด้านผลไม้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
มาตรการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  โครงการจัดต้ังระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับภาคตะวันออกเป็นมหานครผลไม้ของโลก รวมทั้งมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ผันผวนตามปริมาณการผลิต สนับสนุนเทคโนโลยีการเก็บรักษาผลไม้และการขนส่งให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด โดยลดความเสี่ยง
ด้านการผลิต และส่งเสริมให้เกิดการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการ
การด าเนินโครงการฯ นี้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการฯ มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร ของกระทรวงพาณิชย์ แล้วให้น าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป ส าหรับงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการฯ ให้ก ระทรวงอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยการด าเนินโครงการฯ ระยะที่ ๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Detail Design) และประกาศการทดสอบความในของนักลงทุน (Market Sounding) 
มอบหมายหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานและการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งรายละเอียดเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวง
พาณิชย์น าโครงการฯ บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร เพื่อให้ภาพรวมการขับเคลื่อนการค้าผลไม้ไทยมีความครบถ้วน
ยิ่งขึ้น ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้น าผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ มาก าหนดรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (PPP) ซึ่งหากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างและติดตั้งระบบ ให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจ
เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงการพิจารณาจากแหล่งเงินอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการในอดีต เช่น โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร
จังหวัดตราด และโครงการสร้างห้องเย็นแช่เยือกแข็งผลไม้เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก 
เป็นต้น เพื่อให้การออกแบบโครงการฯ ได้โครงการที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าในการลงทุน ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายสินค้า    
ให้ชัดเจน อาทิ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป สารสกัดจากผลไม้ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับพฤติกรรมและความสามารถในการผลิต
ผลไม้สดในพื้นที่ รวมถึงประเภทและรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) ร่วมด้วย      
ควรพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวสวนผลไม้และผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมด้วย รวมทั้งควร
พิจารณาทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมอืของกลุ่มคลัสเตอร์ผลไมภ้าคตะวันออกที่มีอยู่ในปัจจุบันในการสรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และภายหลังจากการศึกษาและออกแบบโครงการฯ ที่มีความ
ครบถ้วนของข้อมูลต่าง ๆ แล้ว ควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารายละเอียดโครงการฯ และกรอบวงเงินงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก

นาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบการชดเชยภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
๒๕๕๘/๕๙ จ านวน ๙๐๖.๘๒ ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านการขอรับการจัดสรร



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

   

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป และให้ ธ.ก.ส. จัดท ารายละเอียดและหลักฐานแสดงผลการด าเนินโครงการที่ขาดทุน     
พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น     
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในการด าเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การผลิต 
การตลาด และราคาข้าวเปลือก ในการด าเนินการระบายข้าวเปลือกเพื่อลดภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งน าบทเรียน   
จากการด าเนินการที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (๙ มกราคม ๒๕๖๑) 
มาพิจารณาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งก าหนดให้มี
การประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินโครงการเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  การเตรียมการเพ่ือด าเนินนโยบายส าคัญของทางราชการ 

             คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหายางพาราซึ่งเป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การด าเนินการของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ        
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๑  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ในการจัดซื้อยางพารา จ านวน ๗ กระทรวง 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๐,๗๕๖,๗๑๒,๕๕๕.๐๐ บาท โดยมีปริมาณการใช้น้ ายางข้น ๘,๑๕๔.๔๖๓ ตัน และปริมาณ
การใช้ยางแห้ง ๗๘๕.๘๕๐ ตัน 
                    ๑.๒ หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔ หน่วยงาน เป็นวงเงินงบประมาณ ๒๗,๕๔๓,๒๕๓,๓๓๕.๐๐ บาท โดยมีปริมาณการใช้น้ ายางข้น 
๕๙,๓๓๐.๐๕๐ ตัน ปริมาณการใช้ยางแห้ง ๔๐๑.๔๙๐ ตัน 
                    ๑.๓ หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑ หน่วยงาน เป็นวงเงินงบประมาณ 
๓,๕๔๘,๐๒๐,๙๐๐.๐๐ บาท โดยมีปริมาณการใช้น้ ายางข้น ๓,๕๐๙.๕๐๐ ตัน 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ยุติธรรม รับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐฯ จะต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมและความพร้อมในการด าเนินการที่ทันต่อสถานการณ์ของปริมาณน้ ายางในตลาด รวมถึงประโยชน์ท่ีทางราชการจะ
ได้รับจากการด าเนินโครงการ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
น ายางไปใช้ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเป็นหลัก ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเท่าที่
จ าเป็น ให้การยางแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับซื้อยางจากเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเท่านั้น 
                ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า  GI (Geographical Indication : GI) 
ปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย การส่งเสริมและคุ้มครองสินค้า GI การส่งเสริมการจดทะเบียนสินค้า GI และการส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
สินค้า GI และสร้างโอกาสทางการตลาด ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ให้ก าหนดเป้าหมายมูลค่าการตลาดของการจ าหน่ายสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (สินค้า GI) ในปี ๒๕๖๑ 
เป็น ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 ๒.๒ ให้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและการจ าหน่ายสินค้า GI เพื่อให้มีชนิดสินค้า
และจ านวนผู้ประกอบการเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า GI ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้  
ให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณาน ากลไกประชารัฐและกลไกไทยนิยม ยั่งยืน มาสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการด้วย      
 ๒.๓ ให้เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความนิยมเกี่ยวกับสินค้า GI ให้ท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  การเตรียมการเพ่ือด าเนินนโยบายส าคัญของทางราชการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเกี่ยวกับการด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลว่า การก าหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะของงานก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน สนามกีฬา ฯลฯ โดยมีความจ าเป็นจะต้องก าหนดที่มาของวัตถุดิบ 
ที่ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์  
ที่มีวัตถุดิบจากน้ ายางพาราที่ซื้อจากการยางแห่งประเทศไทย หรือที่ได้รับรองจากการยางแห่งประเทศไทยว่าได้ซื้อน้ ายางพารา
จากเกษตรกรโดยตรง ก็ถือเป็นดุลพินิจของหน่วยงานท่ีจะก าหนดได้ตามความต้องการ 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
 เร่ือง  การแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates) ของบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลาปรับตัว (Category B) ของความตกลง 
   ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 
           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการด าเนินการตามบทบัญญัติที่ต้องการระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบตัิ 
(Category B) จ านวน ๓ บทบัญญัติ จากท้ังหมด ๑๒ บทบัญญัติ และให้กระทรวงพาณิชย์แจ้งวันท่ีแน่ชัด (Definitive Dates) ของ
มาตรการภายใต้บทบัญญัติ Category B ไปยังองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ตามก าหนดเวลาที่ระบุ
ไว้ในความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

                 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ก าหนดแผนการด าเนินงานตามบทบัญญัติใน Category B ที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
รวมทั้งมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานให้คณะท างานเพื่อติดตามการปฏิบัติด้านการอ านวยความสะดวก
ทางการค้า และคณะอนุกรรมการด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

   

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองและชุมชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ การด าเนินการด้านอุปสงค์ของการท่องเที่ยว (Demand Side) ประกอบด้วย (๑) Enjoy Local คือ        
การส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าเมืองรองด้วยบัตร TAT Plus ผ่านระบบออนไลน์ในการใช้จ่ายและท่องเที่ยวในเมืองรองและ
ชุมชน (๒) SET In the Local กระตุ้นกลุ่มตลาด MICE จัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในเมือง
รองและชุมชนในวันธรรมดา (๓) Local Link มุ่งเน้นความร่วมมือกับบริษัทน าเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่ายให้ได้รับสิทธิพิเศษ         
(๔) Eat Local คือ การส่งเสริมอาหารถิ่น ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ชักจูงนักชิมผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เกิดความต่อเนื่อง     
(๕) Our Local คือ การสร้างสรรค์กิจกรรมในชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ (๖) Local Heros คือ กิจกรรม Mobile 
Clinic เพื่อการพัฒนาคน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ชุมชนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ในอนาคต และ (๗) Local Strong คือ การบูรณาการภาครัฐและภาคเอกชนสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทานและสินค้าพร้อมขาย 
พัฒนา Creative Tourism และสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
                    ๑.๒ การด าเนินการด้านอุปทานของการท่องเที่ยว (Supply Side) โดยด าเนินการจัดท ามาตรการ โครงการ 
เพื่อให้สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนของภาครัฐในเป้าหมายของการกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า และ
กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
                ๒. ในส่วนของโครงการจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติเพื่อรองรับกิจกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (Meetings, 
Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องศึกษาความจ าเป็นและความเหมาะสมของการด าเนินโครงการดังกล่าวให้ชัดเจนก่อน เพื่อให้เกิด    
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ 
                ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชนให้
สอดคล้องเช่ือมโยงกับการด าเนินการขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
รวมทั้งให้พิจารณาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าในเมือง กิจกรรมที่เน้น ให้
เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้วิธีการด ารงชีพในป่า การสร้างการมีส่วนร่วมจากมัคคุเทศก์น้อยในชุมชน การก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติม        
ที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมหรือสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทางเช่ือมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เป้าหมาย     
แต่ละแห่ง เป็นต้น 
                ๔. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติในกรณีที่ประสบภัยที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของการท าประกันภัยเดินทาง โดยให้พิจารณาใช้จ่ายจากเงินกองทุน
ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มายังประเทศไทย เช่น กรณีที่เข้าพักในท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรม หรือโฮมสเตย์ (Homestay) เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเท่ียวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ (๑) การก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน 
(๒) การจัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย รวม ๑๐ โครงการ และ (๓) เรื่องอื่น ๆ เช่น การจัดการกีฬา
วิ่งประเภทต่าง ๆ และแนวคิด VIP Flight ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการ ดังน้ี 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                    ๒.๑ เร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในประเด็นการก ากับดูแล
การด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศและระดับชาติให้มีมาตรฐานที่แสดงถึงมาตรฐานของการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น 
สถานท่ีจัดการแข่งขัน อุปกรณ์และบุคลากร การบริหารจัดการ และประเด็นการส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย
ที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่แสดงถึงการน าเยาวชนที่ชนะการแข่งขันไปเข้ารับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านกีฬาเพื่อต่อยอด    
การเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
                    ๒.๒ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการโครงการ   
ไทยนิยม ยั่งยืน และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เช่น กิจกรรมขี่จักรยานท่องเที่ยวไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การท าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

        ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ความคืบหน้าในการด าเนินการตามผลการเจรจาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของกระทรวงพลังงาน
ต่อเนื่องจากการที่ได้เจรจาท าข้อตกลงกับกลุ่มเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ว่าการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
การประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น กระทรวงพลังงานได้ประสานการด าเนินการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ หากการด าเนินการในเรื่องใดจะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ/พิจารณา กระทรวงพลังงานจะได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามแต่กรณีต่อไป 
 

        ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

        ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม สรุปได้ 
ดังนี ้
                    ๑.๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท)              
ได้ด าเนินโครงการที่ส าคัญ เช่น (๑) การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร วงเงิน



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

   

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

ลงทุน ๒๐,๒๐๐ ล้านบาท ก าหนดเปิดใช้งานปี ๒๕๖๓ (๒) การขยายช่องจราจร เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๒๖ ทางเข้าท่า
อากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด (จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ มีนบุรี-
ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ (จาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร) เพื่อเช่ือมโยงการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และ (๓) เส้นทางถนนเลียบชายทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง) พร้อมทางจักรยาน และมีจุดพักรถ จุดชมมวิวในบริเวณที่เหมาะสม 
และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวรอบเกาะช้างคงเหลือระยะทาง ๓ กิโลเมตรสุดท้าย 
                    ๑.๒  การพัฒนาระบบขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ได้ด าเนินการพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยกระดับ
เศรษฐกิจของภาคตะวันออก โดยมีโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมต่อ ๓ สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) รวมพื้นที่เขต ระยะทางรวม ๒๒๐ กิโลเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 
๒๓๖,๗๐๐ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟขนาด ๑.๔๓๕ เมตร (Standard Gauge) และจะมีการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์
บริเวณมักกะสัน และที่ดินรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา 
                    ๑.๓  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ า กระทรวงคมนาคม (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
การเงิน และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๘ 
                    ๑.๔ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม [บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)]        
ได้ด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhual : MRO) ระยะที่ ๑ ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
(มูลค่าโครงการประมาณ ๑๐,๓๐๐ ล้านบาท) เป็นโครงการน าร่องในแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) เพื่อขยายขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
รุ่นใหม่และขยายฐานลูกค้า 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอของภาคเอกชนตามผลการประชุมพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี   
กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออก ให้กระทรวงคมนาคม
ค านึงถึงการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสม การรองรับการขยายตัวของเมือง ความเช่ือมโยงกับการพัฒนา      
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ีด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง   

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. เห็นชอบกรอบอัตราค่าภาระขั้นต่ า-ขั้นสูงในอัตรา ๓๗๖ บาท และ ๘๓๕ บาท ตามล าดับ ต่อตู้สินค้าทุกขนาด
และทุกสถานภาพ ส าหรับโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยเรียกเก็บในอัตรา ๓๗๖ บาท      
เมื่อเริ่มเปิดด าเนินการ และให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถปรับอัตราค่าภาระในการยกขนตู้สินค้าได้ภายในกรอบอัตรา     
ค่าภาระขั้นต่ า-ขั้นสูงที่ขอความเห็นชอบไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ หากในอนาคตจะมีการปรับอัตราค่าภาระยกขน     
ตู้สินค้าส าหรับโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม (การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการยกขนตู้สินค้ามาเป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประกอบการรายเดียวนั้น 
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการให้บริการยกขนตู้สินค้าเอกชนที่ให้บริการอยู่เดิม กระทรวงคมนาคมควรพิจารณาถึงผลกระทบ
ในด้านการประกอบกิจการของภาคเอกชนที่ให้บริการยกขนสินค้าอยู่เดิมด้วย และในกรณีที่จะมีการปรับอัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้า
ทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรพิจารณาก าหนดอัตรา    
ค่าภาระที่ใช้ในการยกขนตู้สินค้าทางรถไฟในภาพรวมและค านึงถึงต้นทุนทางการเงินท่ีครอบคลุมการให้บรกิารของโครงการ รวมถึง
น าอัตราค่าภาระของอุตสาหกรรม (Industry Norm) ที่เทียบกับภาคเอกชนและต่างประเทศและความเห็นของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการพิจารณาปรับอัตราค่าภาระ ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติพิจารณาก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก
น้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้า
จากถนนมาสู่ระบบราง ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือช าระหนี้เงินต้นที่จะครบก าหนดช าระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท 

และขออนุมัติกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

            คณะรัฐมนตรีมีมติ  
             ๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อช าระหนี้เงินต้นที่จะครบก าหนดช าระในวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ 
ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ ขสมก. โดยด่วนใน ๒ ประเด็นหลัก 
ดังนี ้
                    ๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการ    
การให้บริการในระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนมาตรการในการบริหารจัดการหนี้ของ ขสมก. รวมทั้งปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก.      
ให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้ขององค์กรในภาพรวมตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แผน     
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและ ขสมก. เร่งรัดการจัดท าแผนขับเคลือ่น
องค์กรในระยะยาว ซึ่งรวมถึงแผนการบริหารหนี้ในภาพรวมตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติด้วย 
                    ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังและ ขสมก. เร่งประสานงานกับคณะกรรมการเงินอุดหนุนบรกิารสาธารณะ (PSO) ใน
การพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการ PSO ให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับก าหนดเวลาการช าระค่าใช้จ่ายเพื่อลดปัญหาการขาด
สภาพคล่องลงและกู้เงินเท่าที่จ าเป็น ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวด     

คร่ึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะ
ประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งมีผลการขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ 
จ านวน ๙๗๓.๙๐๗ ล้านบาท และจ านวน ๕๕๕.๗๐๐ ล้านบาท ตามล าดับ และเห็นสมควรให้ ขสมก. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

   

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

สาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งวดที่ ๒ และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๒ 
จ านวน ๒๗๑.๕๕๓ ล้านบาท และ ๑๐๗.๕๒๓ ล้านบาท ตามล าดับ 
                    ๑.๒ รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)    
ซึ่งมีผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะ จ านวน ๑,๙๔๖.๔๔๙ ล้านบาท และเห็นสมควรให้ รฟท. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งวดที่ ๒ จ านวน ๔๕๐.๗๑๕ ล้านบาท 
                ๒. ให้ ขสมก.และ รฟท. รับความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระต้นทุนขององค์กรและเงิน
งบประมาณอุดหนุนของภาครัฐ โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ และให้เร่งรัดด าเนินการลงทุนโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
อนุมัติไว้แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและการตรงต่อเวลา รวมทั้ง
เร่งรัดจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย เพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมก ากับดูแลให้ ขสมก. และ รฟท. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยอาจพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการบริหารจัดการการเดินรถโดยสารสาธารณะตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการจัดท าข้อตกลงการให้บริการ
สาธารณะและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจ
และภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาให้บริการสาธารณะ และให้กระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ    
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านักงบประมาณเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายของตัวช้ีวัด
การให้บริการสาธารณะและการปรับปรุงระบบการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ และการสร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงต้นทุนท่ีแท้จริงจากการให้บริการสาธารณะ ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ออกไปอีก ๑ ปี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) เพื่อให้ รฟท. สามารถ
ด าเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และ
รายละเอียดตามความเหมาะสม ส าหรับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ าประกันเงินกู้ให้ รฟท. ขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ รฟท. เร่งด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง   
ของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ เน้นการเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์จากทรัพยส์ิน    
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งควบคุมและลดรายจ่ายเพื่อบรรเทาสภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาว นอกจากนี้ 
รฟท. ควรใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินการคลังและลดภาระต้นทุนทาง
การเงิน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคมก ากับดูแลให้ รฟท.ด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรตามนัยมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑) อย่างเคร่งครัดต่อไป 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

        ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว     

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ า (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ด าเนินโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคาร์บอนต่ า (Greening Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs) 
                    ๑.๒ ร่างหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับ UNIDO 
                    ๑.๓ ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายไทยต้องร่วมสมทบด าเนินการในปีแรกในรูปแบบเงินสด (Cash) เห็นควรให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว ส่วนค่าใช้จ่าย    
ที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

                ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาถึงการด าเนินงานเพื่อยกระดับองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ low carbon technology ภายใต้การมีส่วนร่วมกับชุมชน/SMEs ในพื้นที่ รวมทั้งปัจจัย
แทรกซ้อนจากการน าเครื่องจักรที่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเครื่องจักรใหม่และนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ที่เปิดโอกาสให้น าเครื่องจักรเก่าบางส่วนมาใช้ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก   
ในภาคอุตสาหกรรมภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด ควรมีการถอดบทเรียนจากกิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า
แก่SMEs เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของ SMEs มาใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
ดังกล่าวแก่ SMEs รายอื่นที่มิได้เข้าร่วมโครงการฯ ควรมีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯ และในการก าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
 
 
 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

   

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ       
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ชองสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิก      
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ออกตามความ            
ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้การก ากับดูแลระบบการช าระเงินและบริการการช าระเงินของประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ฉบับเดียวกัน และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซ้ือขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์          

ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกัน
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

           คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกัน
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง และก าหนดจ านวนเงินหลักประกันที่ผู้ยื่นค าขอ    
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขาย
สินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... ควรแก้ไขให้ครอบคลุมถึงการขายสินค้า
หรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ในประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์
นิคม และกลุ่มเกษตรกร โดยไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรงที่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการวางหลักประกันการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง รวมทั้งควรมีแนวทางในการเฝ้าระวังในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคจะได้รับ และ
ควรแก้ไขถ้อยค าในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จาก “จดทะเบียน” เป็น “ขึ้นทะเบียน” เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงท่ีก าหนดว่า 
หากผู้ประกอบการจะขอรับความช่วยเหลือจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องมาขึ้นทะเบียนสมาชิกกับ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
             ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการจดทะเบียนธุรกิจ และการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ทั้ง e-market 
place และ social media ต่าง ๆ ท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ประกอบการโดยทั่วไปรบัทราบและปฏบิัติตามกฎหมายได้อยา่ง
ถูกต้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณเ์ศรษฐกิจประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย 
มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวสูงต่อเนื่อง ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และการเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจ าของรัฐบาลขยายตัว ในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจปรับตัวลดลง ในด้านการผลิต ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง แต่ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรปรับตัวลดลง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
การว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ ๕ เดือน ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุลต่อเนื่องและส่งผล      
ให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
                ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามการปรับตัวดีขึ้นของ
เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจในประเทศส าคัญ ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยูโรโซน ญี่ปุ่น จีน และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งยังขยายตัว       
ได้ดีตามการขยายตัวของการส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการบริโภคภายในประเทศ 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนธันวาคม ๒๕๖๐  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒๑ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
และส่วนประกอบ มีมูลค่า ๑,๕๓๙.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๙.๓ (YoY) ส่วนการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป 
(ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า ๖,๘๖๓.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๑.๔ (YoY) 
                ๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวอยู่
ในช่วงร้อยละ ๒.๐-๒.๕ (YoY) โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่คาดว่าจะขยายตัว อาทิ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตน้ ามันจากพืช 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง สรุปภาพรวมดัชนีราคาปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑  
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปภาพรวมดัชนีราคาปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ดัชนีราคาส าคัญ ปี ๒๕๖๐ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๖ ดัชนีราคาผู้ผลิต สูงขึ้น   
ร้อยละ ๐.๗ และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง สูงข้ึนร้อยละ ๑.๙ 
                ๒. ภาวะเศรษฐกิจจากดัชนีราคา ปี ๒๕๖๐ ราคาสินค้าอุปโภคโดยเฉลี่ยสูงขึ้นจากปี ๒๕๕๙ เช่น น้ ามันเช้ือเพลิง 
และราคาเกี่ยวกับการตรวจรักษา การศึกษา และยานพาหนะ ราคาอาหารสดผันผวนตลอดปี โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังอุทกภัย 
โดยเฉลี่ยราคาลดลงทั่วประเทศ เนื่องจากอุปทานที่ออกมาจ านวนมาก สะท้อนจากราคาที่ผู้ผลิตขายหน้าฟาร์มลดลง เช่น ปาล์ม 
ผัก ไก่ และสุกร ราคาอาหารส าเร็จรูป อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้านสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และเมืองท่องเที่ยว 
เนื่องจากราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้น และราคาส่วนประกอบและเครื่องปรุงอาหารที่สูงข้ึน 
                ๓. ดัชนีราคาระดับภูมิภาค และรายจังหวัด เดือนมกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พบว่าภาคใต้เป็นพื้นท่ีที่ราคาสินค้า
ทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้นมากว่าภาคอื่น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามด้วยภาคกลาง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

   

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ๆ ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีราคาอาหารสดที่ลดลงมากกว่าภาคอื่น ๆ 
เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ 
                ๔. สัดส่วนการใช้จ่ายของประชาชน ปี ๒๕๖๐ พบว่าค่าใช้จ่ายครัวเรือนฉลี่ยทั้งประเทศ คิดเป็น ๒๐,๓๔๗ บาท   
ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คิดเป็น ๑๑,๕๐๗ บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในชนบท คิดเป็น 
๑๔,๙๓๖ บาทต่อเดือน 
                ๕. แนวโน้มเงินเฟ้อ ปี ๒๕๖๑ กระทรวงพาณิชย์ประมาณการไว้ที่ร้อยละ ๐.๗-๑.๗ ต่อปี ภายใต้สมมุติฐาน GDP 
ของไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๖-๔.๖ ราคาน้ ามันดิบดูไบ ๕๕-๖๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน ๓๒-๓๔ บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งได้ปรับตามค่าแรงข้ันต่ าที่จะมีผลในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่เพ่ิมขึ้น ๑๐.๕ บาททั่วประเทศ ซึ่งส่งผลท าให้
ต้นทุนราคาสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๐.๕ อย่างไรก็ตาม สมมุติฐานดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคาน้ ามัน
ในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสแรก 
 
                ๖. จากดัชนีราคาส าคัญในปี ๒๕๖๐ มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในด้านต่าง ๆ ทั้งการดูแลราคาสินค้าและ      
การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการประชารัฐ รวมถึงการส่งเสริมสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้อีกทางหนึ่ง และสามารถขยายการด าเนินการ โดยเพิ่มประเภทสินค้าที่เกี่ยวกับ
อาหารและเร่งกระจายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ (Mobile unit) ส าหรับประชาชนทั่วไป อาจต้องหามาตรการลดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเดินทาง ค่าพาหนะ และเคหสถานต่อไปในอนาคต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  
         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ อยู่ที่ระดับ ๑๐๖.๖ สูงขึ้นร้อยละ ๕.๘ (YoY) เป็น
การขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๑ ติดต่อกัน และรวมทั้งปี ๒๕๖๐ ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ (Trade in Services Performance 
and Potential Index : TSPPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๔ (YoY) ซี่งสะท้อนถึงสถานการณ์การค้าภาคบริการที่ยังอยู่ในระดับดี 
                ๒. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการรายสาขาเกือบทุกสาขาปรับตัวดีขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเฉพาะสาขา
อสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ ๒๔.๑ สาขาการเงินและการประกันภัยขยายตัวร้อยละ ๑๓.๗ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๑ และสาขาการขายส่งและขายปลีกขยายตัวร้อยละ ๙.๓ ที่มีอัตราการขยายตัวดีกว่าดัชนีรวม 
                ๓. แนวโน้มภาวะการค้าภาคบริการในปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับสาขาบริการที่มีศักยภาพ 
และแนวโน้มการขยายตัวได้ดี ได้แก่ สาขาอสังหาริมทรัพย์ สาขาบริการทางการเงิน สาขาสุขภาพ และสาขาขายส่งและการขายปลีก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม 

๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐)  
         คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม ได้แก่ 
ผลไม้ น้ าหอมและเครื่องส าอาง นาฬิกาและอุปกรณ์ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง ส าหรับบุรุษ สต รี 
เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท สุราต่างประเทศ รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ แว่นตา ปากกา และอุปกรณ์ ไวน์ เครื่องประดับที่ท าด้วย
คริสตัล กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ผ้าทอท าด้วยขนสัตว์ ไฟแช็คและอุปกรณ์ ดอกไม้ และเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือ       
ใช้ตกแต่งภายในที่ท าด้วยคริสตัล มีมูลค่าน าเข้า ๙๗๗.๖๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๒๐.๐๒      
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๒.๐๑ สินค้าที่มีมูลค่าน าเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้ าหอมและเครื่องส าอาง ผลไม้ กระเป๋าหนัง
และเข็มขัดหนัง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

                    ๑.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐) สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่ม มีมูลค่ารวม 
๓,๗๔๕.๑๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๒๙๒.๑๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๗.๒๔ สินค้าที่มี
มูลค่าน าเข้าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ น้ าหอมและเครื่องส าอาง ผลไม้ กระเป๋าและเข็มขัดหนัง 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลรายงานการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยมาใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดแนวทางส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าในประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น  
น้ าหอม เครื่องส าอาง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๐ ทั้งปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑  
         คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๐ ทั้งปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม  
ในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ ๔.๐ ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ ๔.๓ ในไตรมาส
ก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ ๐.๕ (QoQ_SA) รวมทั้งปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๙ ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๓.๓ ในปี ๒๕๕๙ 
ส าหรับเศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งปี ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๓.๙ ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๓.๓ ในปี ๒๕๕๙ ส่วนแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๖-๔.๖ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกท่ีจะส่งผล
ให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึ้นและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากขึ้น แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาล
ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น รวมทั้งการขยายตัวในเกณฑ์ดีของสาขาเศรษฐกิจส าคัญ ๆ ต่อเนื่องจาก
ปี ๒๕๖๐ และการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการ
ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการ
เสนอเรื่องนี้ 
                ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลจากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของ   
ปี ๒๕๖๐ ทั้งปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบ   
การพิจารณาก าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการด าเนินการของรัฐบาลให้ประชาชนทราบเป็นระยะอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยให้
พิจารณาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มด้วย 
 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เร่ือง  การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน   

ทางการค้า 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕๐๙.๙๙ ล้านบาท ของ
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ (ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า) จัดส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว ให้ส านักงบประมาณพิจารณาด าเนินการตามปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ที่เห็นควรก าหนดตัวช้ีวัด เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเชิงคุณภาพควบคู่



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

   

 
 

กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

กับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ลงสู่โครงการ/กิจกรรม และมีการวางระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระหว่างด าเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่น ส าหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

ราคาสินค้าและบริการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑  
         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 
๐.๖๘ ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๐.๖๖ และหากเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ อัตราเงินเฟ้อ
ในเดือนนี้สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๗ จากการปรับขึ้นราคาของน้ ามันเช้ือเพลิงตามราคาตลาดโลก การปรับขึ้นราคาเครื่องดื่มและยาสูบ 
อาหารส าเร็จรูป การขนส่ง และเคหสถาน ในขณะที่เครื่องนุ่งห่ม ผลไม้และสินค้าเกษตรบางรายการลดลงตามการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งราคาก๊าซหุงต้มที่ลดลงจากการลอยตัวราคาตามกลไกตลาด 
                ๒. ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๑ จากการลดลง
ของราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหมวดเกษตรกรรม โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ไม้ ยางและพลาสติก เครื่องไฟฟ้า  
ยานพาหนะ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองสูงขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มแร่โลหะ ทั้งนี้   
หากเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนนี้สูงข้ึนร้อยละ ๐.๔ ในทุกหมวด 
                ๓. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๖๐ สูงขึ้นร้อยละ ๒.๘ และเมื่อเทียบ
กับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๗ จากการปรับขึ้นราคาของหมวดต่าง ๆ เช่น เหล็ก ซีเมนต์ ไม้ และคอนกรีต รวมทั้งหมวด 
                ๔. แนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เทียบกับเดือนมกราคม 
๒๕๖๐ ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๘ ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๐.๖๖ รวมทั้งเพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นเดือนที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดของปี ๒๕๖๐ สะท้อนว่าแนวโน้มเงินเฟ้อในปี ๒๕๖๑ เริ่มมีทิศทางเข้าสู่
เป้าหมายนโยบายการเงินส าหรับระยะปานกลางที่รัฐบาลก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๒.๕±๑.๕ มากขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้ปรับ       
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี ๒๕๖๑ ให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๐.๗-๑.๗ ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต ท้ังนี้ จากดัชนีราคาผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลง ช้ีให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของดัชนีราคา
ผู้บริโภคน่าจะเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และก าลังซื้อในภาคการผลิตและบริการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๘๕ ของ 
GDP และมีอิทธิพลมากกว่าการลดลงของราคาและก าลังซื้อในภาคเกษตร คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๕ ของ GDP สะท้อน
ว่าภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวในทิศทางที่สนับสนุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและ   

สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ คร้ังท่ี ๔  
         คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งท่ี ๔ วงเงินท้ังสิ้น ๕,๕๔๗,๓๔๔,๙๐๐ บาท ให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวน ๑๙ โครงการ      
ซึ่งส านักงบประมาณจะได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้กับหน่วยงานภายใต้ท้ัง ๒ กระทรวงดังกล่าวต่อไป ส าหรับวงเงิน



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

ที่เหลืออยู่อีกจ านวน ๘๐๕,๓๑๐,๐๔๐ บาท ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

การแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ

ของส่วนราชการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 

 ๑. รับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ช าระของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ หนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างช าระก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ได้ด าเนินการช าระหนี้แล้ว จ านวน ๖๖๔.๖๘๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๒.๕๓) จากยอดหนี้รวม ๙๑๖.๔๙๐ ล้านบาท คงเหลือหนี้ค้างช าระ 
๒๕๑.๘๐๑ ล้านบาท 
 ๑.๒ หนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างช าระปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้
ด าเนินการช าระหนี้แล้ว จ านวน ๓๗,๒๐๔.๑๐๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๔.๒๕) จากยอดหนี้รวม ๓๙,๔๗๔.๓๓๓ ล้านบาท คงเหลือ
หนี้ค้างช าระ ๒,๒๗๐.๒๒๔ ล้านบาท 
  ๒. เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นด าเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อไป รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การลดพลังงานมาเป็นตัว ชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ     
เชิงผลสัมฤทธ์ิด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา คร้ังท่ี ๖  

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) 
ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ ซึ่งกัมพูชามีก าหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่าทีไทยส าหรับการประชุม  JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดทิศทาง
ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-กัมพูชา และแนวทางจัดท าความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ
ร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน เช่น การก าหนดเป้าหมายการค้า การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ความร่วมมือด้านสินค้า
เกษตร การอ านวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือด้านการเช่ือมโยง ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา CLMVT Forum 
2018 รวมทั้งการพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างกัน 
                    ๑.๒ หากในการประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า  
ในประเด็นอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับกัมพู ชาโดยไม่มี    
การจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                    ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุม JTC ไทย-กัมพูชา 
ครั้งท่ี ๖ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
                    ๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสารยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-กัมพูชา 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการการค้าชายแดนร่วม
ไทย-กัมพูชา ในเบื้องต้นควรมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมเป็นองค์ประกอบด้วย เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลดต้นทุน
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เห็นควรให้ใช้การประชุม JTC ไทย-กัมพูชา เป็นเวทีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดผลสมัฤทธ์ิเป็นรูปธรรม และควรเพิ่มประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือดา้นการ
จัดการท่องเที่ยวทางทะเลให้เช่ือมโยงกันด้วย 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น คร้ังท่ี ๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ (9th Mekong-Japan Summit) 
ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ และการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมในลุ่มน้ าโขงผ่านการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Connectivity) ในเส้นทางที่ส าคัญ และการพัฒนาความเช่ือมโยงที่จับต้องไม่ได้ (Soft Connectivity) 
โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้ประเทศลุ่มน้ าโขงสามารถบูรณาการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก 
(Global Value Chain) ได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการรับมือกับประเด็นระดับภูมิภาคและโลกต่าง ๆ  
เช่น ข้อริเริ่มแม่โขงสีเขียว (Free and Open Indo-Pacific Strategy) ของญี่ปุ่น เพื่อสร้างสันติสุข ความมั่นคง และการเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนในภูมิภาค รวมทั้งข้อริเริ่ม Asia Health and Wellbeing Initiative ของญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขร่วมกัน เป็นต้น 
และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

 

         ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๐   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ความคืบหน้าและพิจารณาแผนก าหนดเวลาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) (๒) การอนุมัติให้
โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) เป็นโครงการใน EEC Project List (๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการใน EEC Project List (๔) การชักจูงนักลงทุนรายส าคัญและการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (๕) การเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และโครงการระยะเร่งด่วน รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ติดตามกรณีเอกชน
ขอรับการสนับสนุนการสร้างที่พักแรงงาน การสร้างคลังสินค้าและไซโลขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมในประเทศ และอุตสาหกรรม
การต่อเรือเพิ่มเติม และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น รับไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและรายงานผลการด าเนินการ
ต่อส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเร่งด าเนินการจัดท าแผนแม่บทในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยก าหนดเป้าหมายของแผน       
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่สามารถด าเนินการและวัดผลส าเร็จที่ชัดเจน ส่วนโครงการใน EEC Project List ที่เป็น   
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ควรแสดงแหล่งเงินและจ านวนเงินการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างครบถ้วน 
ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับประกอบการพิจารณาเพื่อจะได้ทราบถึงภาระงบประมาณภาครัฐที่ต้องใช้ในการลงทุนต่อไป 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควรเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ก าหนดเวลาการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ให้เป็นท่ีรับทราบโดยทั่วกัน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑     
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ (๑) เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) (๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (๓) การก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอากาศยานใน EEC (๔) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพ้ืนท่ีระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (๕) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (๖) การจัดท าระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ ๑๑ และ (๘) รูปแบบตัวอย่างของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น รับไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการต่อส านักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

      ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผล
การศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง            
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เพ่ือปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิด

พันธุ์ต่างถิ่น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. เห็นชอบในหลักการการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ (เรื่อง ร่างมาตรการป้องกัน 
ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น) เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ตามที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้  
                    ๑.๑ ปรับปรุงมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จากเดิม ๔ 
มาตรการ ๑๕ แนวทางปฏิบัติ เป็น ๕ มาตรการ ๒๒ แนวทางปฏิบัติ และได้ก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมหรือก าจัด
ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น (ชนิดพันธ์ุพืชต่างถิ่นและชนิดพันธ์ุสัตว์ต่างถิ่น) ที่มีล าดับความส าคัญสูงของประเทศไทยแยกออกเป็นการเฉพาะ 
                    ๑.๒ ปรับปรุงทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นท่ีควรควบคุม ป้องกัน และก าจัด จากทะเบียนรายการเดิมในปี 
๒๕๕๒ ที่มีจ านวน ๒๗๓ ชนิด ปรับปรุงเป็นจ านวน ๓๒๓ ชนิด ซี่งได้เพิ่มการจ าแนกชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจออกมาให้ชัดเจนว่าสามารถขยายพันธุ์ ขยายถิ่นที่เพาะเลี้ยง และแจกจ่ายพันธุ์ได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ      
ที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายเข้าไปในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 
                ๒. ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานมาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น      
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยให้หน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เช่น ควรสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายวิจัยกับสถาบันวิจัยที่อยู่ในประเทศที่มีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทั้งที่เป็นประเทศต้นก าเนิดและประเทศที่พบการระบาด 
ควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่ความรู้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นต่อ
สาธารณะอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนเพื่อการเฝ้าระวัง
และการแจ้งเตือนการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมถึงสนับสนุนการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม และก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ให้แก่สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง  
โดยเฉพาะการระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของไทย หรือที่เป็นพาหะของโรค ก่อให้เกิด
อันตราย และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ในการสร้างการรับรู้ดังกล่าวให้ด าเนินการในรูปแบบและ   
การใช้ถ้อยค าที่ประชาชนท่ัวไปเข้าใจได้ง่ายด้วย  
 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง การบริหารจัดการน้ าและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. รับทราบมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เกี่ยวกับ     
การบริหารจัดการน้ าและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย 
สาริกัลยะ) รองประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหลักการแผนการพัฒนาเพื่อรองรับ EEC ในระยะ ๑๐ ปี ที่กรมชลประทานเสนอ และให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมโครงการต่อไป 
                    ๑.๒ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้น้ าและอื่น ๆ จัดท าแผนปฏิบัติการ
และจัดล าดับความส าคัญให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ EEC รวมทั้งระบบโครงข่ายการส่งน้ าที่จ าเป็น รวมทั้งพิจารณาในเรื่อง
การบรรเทาอุทกภัยด้วย 
                    ๑.๓ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนหลัก        
เพื่อรองรับการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของการพัฒนาในระยะ ๑๐ ปี โดยให้ครอบคลุมถึงการใช้น้ า
ระหว่างประเทศ เทคโนโลยีการพัฒนาน้ าบาดาลช้ันสูง และการผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเล 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยก าชับผู้ว่าราชการจังหวัดน าแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)      
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดท า/ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
            ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ โดยที่ประชุมฯ มีมติ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบ ๑ เรื่อง ได้แก่ (๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและกรอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติในการจัดประชุม ปี ๒๕๖๑ และ (๒) การด าเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ   
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ เห็นชอบ ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และ
คณะอนุกรรมการ (๒) แผนงานและงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (๓) การบริหารจัดการน้ าและแนวทางการพัฒนา
เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมอืงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (๕) โครงการพัฒนาแหลง่
น้ าแบบบูรณาการ พื้นที่ ๖ ต าบล อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และ (๖) ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการด าเนินงานการใช้
จ่ายงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  และ
ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 
                    ๑.๓ เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์น้ า ปี ๒๕๖๑ 
                ๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการตามผลการประชุมฯ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ รวมทั้งให้รับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนงานเร่งด่วนและ
แผนการบริหารจัดการน้ าเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ Area Based แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี  ๒๕๖๒        
การจัดท าแผนแม่บทส าคัญ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าแบบบูรณาการ พื้นที่ ๖ ต าบล อ าเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องด้วย 
                ๓. ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ า 

            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ า ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ประเภทถ้ า ประกอบด้วย (๑) ปัจจัยชี้วัด เพื่อแสดงถึงคุณภาพของสภาวะ
แวดล้อมด้านต่าง ๆ รวม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของระบบถ้ าและสิ่งแวดล้อม ด้านองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมและ
สถาปัตยกรรม ด้านผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดล้อมของถ้ า และด้านการบริหารจัดการ และ (๒) ระดับเกณฑ์การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับสูงหรือดี คือ ไม่มีผลกระทบหรือมีระดับผลกระทบน้อย ระดับปานกลาง คือ มีระดับ
ผลกระทบปานกลาง และระดับต่ า คือ มีระดับผลกระทบมากหรือรุนแรง 
 ๒. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมฯ ประเภทถ้ า และมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่แหล่งธรรมชาติ ประเภทถ้ า ท าการประเมินตามเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ 
เป็นประจ าทุกปี โดยมีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเป็นหน่วยงานประสานกลางให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมน าเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ประเภทถ้ า เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐  
    คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว จ านวน ๔ เรื่อง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
                ๑. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ ๒ (เพื่อขยายโอกาสใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ครั้งที่ ๒ ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อ าเภอสูงเนิน อ าเภอปักธงชัย อ าเภอโชคชัย 
และอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
                ๒. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) (ภายใต้
โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร 
                ๓. แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                ๔. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐ (กรณีจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย) 
เนื่องจากเทศบาลเมืองเลยยังไม่ได้ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบกับสภาพพื้นที่ตามแนวเขตท่อ และจุดพักน้ าเสียจาก
การศึกษาออกแบบ ได้เปลี่ยนแปลงไปส าหรับการจัดการน้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองเลย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ และก าหนดกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมขึ้นใหม่ เพื่อประโยชน์ในการ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

ก ากับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือกิจการของ
ผู้อื่น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควรเพิ่มการเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช (Crayfish) ทุกชนิด การเพาะเลี้ยงปูทะเล   
ทุกชนิด และการเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกชนิดในอันดับ CROCODYLIA เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามกฎกระทรวงฉบบันี้ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครัฐ 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การทบทวนภารกิจการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบการทบทวนภารกิจการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องจัดท ารายงานตามห้วงเวลาที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น ๗ เรื่อง ตามที่ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เรื่องที่ยุติ/ภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ (๑) จัดท ารายงานผลการด าเนินการในด้านที่รับผิดชอบเป็นรายสัปดาห์ 
(๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการตามประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๓) รายงานผลงาน ๒ ปี และแผนที่น าทางในระยะ    
๑ ปี และการส่งผ่านให้รัฐบาลต่อไป และ (๔) รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส่วนราชการในช่วงเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๗-พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๒ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ (๑) รายงานผลการออกใบอนุญาต โดยมอบหมายให้ส านักงานบริหาร
นโยบายของนายกรัฐนตรี (PMDU) ติดตามการรายงานแทน (๒) กลไกประชารัฐ โดยมอบหมายส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รวบรวม
และสรุปประมวลผลเสนอนายกรัฐมนตรี และ (๓) การติดตามขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยส่งมอบภารกิจให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศรวบรวมรายงานและ
สรุปประมวลผลเสนอคณะรัฐมนตรี 
                ๒. ส าหรับการรายงานความก้าวหน้าในเรื่องกลไกประชารัฐที่ให้ส านักงาน ก.พ.ร.  รวบรวมและสรุปประมวลผล
น าเสนอนายกรัฐมนตรี นั้น ให้รวมถึงการด าเนินงานเรื่องไทยนิยม ยั่งยืน ด้วย ส่วนการติดตามขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศรวบรวมและ
สรุปประมวลผลน าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รวมถึงการขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ด้วย 
                ๓. ให้ทุกส่วนราชการทบทวนภารกิจการรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐนมตรีและคณะกรรมการ
ให้ทันสมัย แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การเสนอรายงานเกี่ยวกับหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบรายงานข้อเสนอต่อรัฐบาลหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๖ และรายงาน
สรุปผลการศึกษาการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ รวม ๒ ฉบับ โดยรายงานข้อเสนอต่อรัฐบาลฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวข้อง
กับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบอนุญาต 
ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการก าหนดโทษอาญาของประเทศไทย โดยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ      
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายอันจะเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายต่อไป ส่วนรายงาน
สรุปผลการศึกษาฯ เป็นการศึกษาโครงสร้างองค์กรและกระบวนการพัฒนากฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ด าเนินการปฏิรูป
กฎหมายเพื่อเป็นการควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย อันเป็นปัจจัยของความส าเร็จในการปฏิรูปกฎหมาย     
ของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นตัวอย่างน ามาส าหรับการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายในประเทศไทยต่อไป ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
   



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

              ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งรายงานทั้งสองฉบับดังกล่าวไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช้กฎหมายไปในทางที่จะสร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายและเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานผลการด าเนินการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามข้อสั่งการ

ของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าทะเบียนรายช่ือผู้ไดร้ับรางวัลจากการแข่งขันระดบัชาติ
และระดับนานาชาติเรียบร้อยแล้ว โดยรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในก ากับ มีผู้กรอกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีข้อมูลผู้ได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน ๑๒,๗๘๕ ราย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่  
http://www.innoobec.com ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในภาพรวม     
ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน     
เช่น การเปิดโอกาสให้เข้ามาท างานในภาคราชการหรือภาคเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East Economic 
Corridor : EEC) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ แล้วรายงานผล     
การด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วย

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ      
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญ     
เป็นการก าหนดเพิ่มเติมให้ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง และก าหนดเพิ่มเติมให้ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแหง่ชาติ และรองผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารจัดการน้ าแห่งชาติ ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท และ ๑๔,๕๐๐ บาท ตามล าดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) ตามที่
ส านักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้ส านักงาน ก.พ. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่ือส่วนราชการและต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ให้สอดคล้อง
กับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นล าดับแรก และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการ        
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง      
สภาพภูมิอากาศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขปรบัปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาการด าเนินงานที่ส าคัญ รวมทั้งไม่ให้
ซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการในกฎหมายอื่น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กรมศิลปากรถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลบ ารุงโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้รายได้และค่าธรรมเนียมจากการเข้าชม
โบราณสถานเหล่านั้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับร่างมาตรา     
๘/๑ ซึ่งก าหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการด าเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อโบราณสถานอย่างร้ายแรงนั้น ควรพิจารณาอ านาจการด าเนินการดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับหลักการของการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
และความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เช่น การก าหนดบทนิยาม         
ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่น รวมทั้งการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอรับ    
การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณจากกรมศิลปากรและกองทุนโบราณคดีเพื่อด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้      
เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
                ๒. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. และกรุงเทพมหานครที่เห็นว่า กรมศิลปากร
ควรมีแผนเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและร่วมกั นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการตลอดระยะเวลาของการสร้างความพร้อม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง     
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ 

(ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถอนเรื่อง โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) คืนไปเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับงบประมาณในการจัดสรรทุนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยค านึงถึงสาขาวิชาที่มี      
ความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น หลักสูตร Data Analytics และพิจารณาทุนด้านการพัฒนาผลผลิตการเกษตรของสถาบันอื่นเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะหลักสูตรที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียไม่มีสอน 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศกึษา 
เช่น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตั้งแต่ระยะที่ ๑-๓ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค       
ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อการด าเนินภารกิจด้านการวิจัย แนวโน้ม และบริบทการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแผนการทดแทนและพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดสรรทุนกับแหล่งทุนอื่น ๆ ที่มีการจัดสรรทุนให้แก่
บุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้การจัดสรรทุนของรัฐบาลในภาพรวมมีความเหมาะสมและไม่ซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น       
ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีกางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของส านักงาน ปปง. 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) 
ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส านักงาน 
ปปง. ภายในวงเงิน ๒๑๒,๔๒๙,๐๐๐ บาท ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิ
หรือจ าเป็น จ านวน ๓๑,๘๖๔,๔๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จ านวน ๑๘๐,๕๖๔,๖๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงาน ปปง. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เห็นควร    
ให้ความส าคัญในการควบคุม ก ากับดูแล โครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ   
มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และในการด าเนินโครงการฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการและวัตถุประสงค์ไปจากเดิม 
จะต้องน าโครงการฯ เสนอให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาอีกครั้ง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 
             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชกฤษฎีกา รวม ๖ ฉบับ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
โครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ได้แก่  
                    ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน
กรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
                    ๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                    ๑.๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
                ๒. ให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการโดยประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                    ๒.๑ ให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยทบทวนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการก าหนดเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากได้   
น าเงินเพิ่มค่าครองชีพมารวมกับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามร่างพระราชบัญญัติตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ แล้วแต่ละองค์กร
จึงไม่ควรมีอ านาจก าหนดเงินเพิ่มค่าครองชีพดังกล่าวอีก 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

                    ๒.๒ ให้แยกการก าหนดเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจากร่างพระราชบัญญัติตามข้อ ๑.๓ เป็นกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้แยกศาลรัฐธรรมนูญออกจากองค์กรอิสระเป็นองค์กรศาลแล้ว และให้ก าหนดการมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม       
ค่าครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกันกับประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
และรองประธานศาลปกครองสูงสุด ในอัตรา ๑๒,๕๐๐ บาท/เดือน และ ๗,๓๐๐ บาท/เดือน ตามล าดับ โดยให้เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย    
ให้น าเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวมารวมเป็นเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามหลักการเดียวกับกรณีของศาลยุติธรรมและ       
ศาลปกครอง 
                    ๒.๓ ให้น าการก าหนดเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมาก าหนดเพิ่มเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัติตามข้อ ๑.๓ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และองค์กรอิสระอื่น 
                    ๒.๔ ให้รวมร่างพระราชบัญญัติตามข้อ ๑.๕ และ ๑.๖ เป็นฉบับเดียวกันเพื่อความสะดวกในการบังคับใช้
กฎหมาย 
                ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติตามข้อ ๑.๑-๑.๓ เมื่อส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อ ๑.๑-๑.๔ แล้ว ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ส าหรับร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ ๑.๕ และ ๑.๖ เมื่อส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง      
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยก าหนดให้ต าแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นต าแหน่งข้าราชการการเมืองที่ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเท่ากับ
ต าแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี และมีจ านวนเท่ากับคณะรัฐมนตร ีและให้พิจารณาการก าหนดคุณสมบัติและลกัษณะตอ้งห้ามของ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีไว้ด้วย โดยค านึงถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับต าแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน และให้เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

                ๔. ให้ความเห็นชอบส าหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งในฝ่ายตุลาการและองค์กร
อิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยให้ใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานก่อน ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
โครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระ 
ส าคัญเป็นการก าหนดให้สายงานวิศวกรรมรังวัด ระดับเช่ียวชาญ เป็นสายงานและระดับที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภท
วิชาการ ในอัตรา ๙,๙๐๐ บาท ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้น เห็นควรให้ด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นล าดับแรก และเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการอัยการและก าหนดมาตรการในการด ารงต าแหน่งของพนักงานอัยการ เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๒๔๘ ประกอบมาตรา ๒๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมาย  
ในเรื่องนี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑) ตามที่



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง     
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

(Structural Adjustment Loan: SAL)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบให้ยกเลิกการด าเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ (Thailand Gateway) 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการให้กันวงเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) ที่เหลือ 
จ านวน ๘๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติ    
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐใน ๓ เรื่อง 
ได้แก่ ๑) การพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) ๒) 
การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking System) และ ๓) การพัฒนาระบบการจองคิวกลาง (Queue Online) ตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ.ร.  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เหน็วา่ 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน แผนงานดังกล่าวจะต้องไม่ได้รับจัดสรรเงินจัดสรรเงินงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร. 
จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการและการขอใช้เงินกู้ SAL คงเหลืออีกครั้งก่อนการด าเนินการ และ  
ให้เร่งรัดติดตามการด าเนินงานภายใต้แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างยั่งยืน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ยังไม่ได้รายงานการปิดโครงการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และส่งคืนเงินเหลือจ่ายก่อนเริ่ม
ด าเนินการตามแผนดังกล่าว รวมทั้งเห็นควรให้ด าเนินการตามระยะที่ ๑ ก่อน และให้ประเมินผลการด าเนินโครงการ ซึ่งหากเห็นว่า
การด าเนินการเกิดความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงจะด าเนินการในระยะต่อ ๆ ไป โดยให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation 
and Maintenance : O&M) รวมถึงผู้รับผิดชอบภายหลังจากการด าเนินโครงการ ๓ ปีด้วย ตลอดจนให้ส านักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และส าหรับกรณี
ที่ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๗ (เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
กระทรวงการคลังจะจัดสรรเงินให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ตามแผนงาน/แผนเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มี มติอนุมัติตามความก้าวหน้า      
ในการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง และให้ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กระทรวงการคลังทราบภายในวันท่ี ๗ 
ของทุกเดือน รวมทั้งให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า โครงการดังกล่าว
จะต้องมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนมีความพร้อมในการด าเนินโครงการและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกู้ที่ได้ก าหนดไว้     
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ๓. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. น าเงินกู้ SAL คงเหลือ (จากการกันวงเงินไว้) จ านวน ๓๐๒,๔๒๗,๔๕๑.๒๗ บาท รวมถึงเงิน
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ขอกันไว้และไม่มีการใช้จ่ายตามระยะเวลาและตามแผนที่ก าหนดในครั้งนี้ ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
                ๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีที่จะใช้ส าหรับการจัดการประชุม
ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยให้ค านึงถึงการออกแบบและการก าหนดขนาดของห้องประชุม 
รวมทั้งอาคารประกอบท่ีใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยด้วย 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

                ๒. ด้านความมั่นคง ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อติดตามการด าเนินคดี
ส าคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องหาหลบหนีคดี เพ่ือจะได้ชี้แจง
ความคืบหน้าในการด าเนินการให้สาธารณชนทราบอย่างถูกต้องต่อไป 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
                      ๓.๑ ให้ทุกกระทรวงเร่งรัดการด าเนินการและประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการจัดท าความตกลง/     
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดท าไว้ต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เพ่ือให้ความตกลง/  
ความร่วมมือนั้น ๆ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
                      ๓.๒ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ให้โฆษกกระทรวง โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรี บูรณาการการจัดท าข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล  
โดยให้น าเสนอ (๑) ข้อมูลในภาพรวมที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจได้ง่าย โดยจัดท าในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิกเพ่ือการสื่อสาร 
(Infographics) ที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ (๒) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแต่ละเร่ือง ให้น าเผยแพร่ต่อสาธารณชน นั้น 
ให้ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วย แล้วส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือรวบรวมและใช้เผยแพร่
ให้แก่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้ทราบอย่างถูกต้องต่อไป 
                      ๓.๓ ให้ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกส่วนราชการพิจารณาก าหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการ
ด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน โดยเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าสามารถด าเนินการ แก้ไข หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ (Function) 
ตามเกณฑ์ชี้วัดให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อน าเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวมาใช้ในรอบการประเมินหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้บริหารในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องเสีย

ค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ า
ล าแม่น้ าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการก าหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนที่ผู้รับอนุญาต
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ า ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจร
ของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ต้องเสียค่าตอบแทน
เป็นรายปี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
               ๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
                    ๒.๑ ก าหนดมาตรการควบคุมก ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย ในกรณี
การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าน้ ามิให้เกิดผลกระทบต่อวิถีในการด ารงชีวิต โดยปกติของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดภาระ
ต่อประชาชนจนเกินควร 
                    ๒.๒ รับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับ
ทุ่นหรือหลักผูกเรือส าราญและกีฬาตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนการเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี
จะต้องมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษที่จะเกิดจากการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าอย่างรัดกุม 
โดยเฉพาะปัญหาน้ าเสียและขยะมูลฝอย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อม

ค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนา
เอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจ ากัด ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียม กรณีหน่วยราชการขอเช่ือมโยงข้อมูล เพื่อไปปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
เช่น การด าเนินคดี เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจรติ รวมทั้งรับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียน
ให้กระชับมากยิ่งข้ึน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้ใกล้เคียงกับประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ
ในล าดับต้น ๆ เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ และควรประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้ผู้ประกอบการโดยทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดขั้นตอนและเอกสารที่ซ้ าซ้อนในกระบวนการ
จัดตั้งและจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมให้มีความเป็นอิสระและด าเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๖ ประกอบมาตรา ๒๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายในเรื่องนี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (ภายในวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๖๑) ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง  
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจ าปี ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจ าปี ๒๕๖๐ 
ในอัตราไม่เกิน ๘,๓๘๖ คน จากจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั้งหมด ๖๑๙,๓๖๑ คน โดยจัดสรรให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในกรอบอัตราไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ของจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง และไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๕ ของจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ส าหรับ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ
ต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหากไม่เพียงพอ
ก็ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลือ่นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เป็นล าดับตอ่ไป ตามความเหน็ของส านักงบประมาณ
 ๒. การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในครั้งต่อ ๆ ไป  
ให้กระทรวงยุติธรรม (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ
โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยให้พิจารณาก าหนดสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ในส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค และในพ้ืนท่ีชายแดน ให้ชัดเจน เหมาะสม และเป็นธรรม 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

                ๓. ให้ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาภายในประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  การจัดท าค าแปลของกฎหมายและการด าเนินการของรัฐบาลเป็นภาษาต่างประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าค าแปลกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นภาษาต่างประเทศ 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น แล้วส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ก่อนเผยแพร่ค าแปลของกฎหมาย 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๒. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดท าค าแปลเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการช้ีแจงของรัฐบาลในการด าเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเวที
นานาชาติ 
               ๓. ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจัดท าค าแปลของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเผยแพร่
ค าแปลของกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการสร้างความรับรู้และใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป (ว ๑๒๓/๖๑) 
 

๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
             ๑. รับทราบสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งภาพรวมสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑ และคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๖๕,๔๓๙ ครั้ง รวมจ านวน ๙๗,๗๐๙ เรื่อง สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน ๘๗,๗๐๐ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๖ โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ รองลงมา
คือ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ และขอให้แก้ไขปัญหายาเสพติด กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และบ่อน     
การพนัน ตามล าดับ ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
                ๒. ให้ทุกส่วนราชการให้ความส าคัญแก่การแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการเรื่องการร้องทุกข์และเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณามอบหมาย
และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน (Chief Complaints 
Executive Officer : CCEO) รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างทั่วถึงต่อเนื่อง 
เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการประกาศใช้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลากา รศาลรัฐธรรมนูญ และผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
พ.ศ. ๒๕๖๑   มีสาระส าคัญประกอบด้วย ๔ หมวด ได้แก่ (๑) มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ (๒) มาตรฐานทางจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลัก (๓) จริยธรรมทั่วไป (๔) การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ม.๒๑๙ ตามที่ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญเสนอ 

 

   ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการพิจารณาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งผลการพิจารณาในภาพรวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมีความเห็นเพิ่มเติม เช่น การให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่งมีอยู่จ านวนมากอาจส่งผลต่องานในหน้าที่หลัก   
ซึ่งกระทบต่อหลายหน่วยงาน รวมถึงระบบการเงินของประเทศด้วย และในกรณีการให้มีหน่วยงานอิสระในการก ากับดูแลสหกรณ์ 
เห็นควรให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบองค์การหรือหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของสหกรณ์ด้วย 
เป็นต้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เร่งรัดการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการก ากับดูแลสหกรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ภายใน ๑ ปี 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑        
เร่ือง  ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
             ๑. รับทราบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒           
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ได้แก่ (๑) พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)     
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (๒) พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล (๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว (๔) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็น
ประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ (๕) แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบ
การบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                ๒. ในขั้นตอนการด าเนินงานตามทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง        
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น พิจารณาจัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ
ให้มีความชัดเจนและยึดโยงกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก โดยให้จัดล าดับความส าคัญของแต่ละกิจกรรม/โครงการตาม    
ความจ าเป็นเหมาะสมและค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ด าเนินงานด้วย เพื่อให้การพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ      
ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปอย่างมีระบบ และช่วยให้การบริหารงบประมาณในภาพรวมของภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดภาระงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว
น าแผนแม่บทและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกพิจารณาก่อน
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑       

   เร่ือง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับข้อสั่งการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ในขั้นตอนการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการใน
พื้นที่ภาคตะวันออก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 
พิจารณาจัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการให้มีความชัดเจนและยึดโยงกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก 
โดยให้จัดล าดับความส าคัญของแต่ละกิจกรรม/โครงการตามความจ าเป็นเหมาะสมและค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่
ด าเนินงานด้วย เพื่อให้การพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปอย่างมีระบบ และช่วยให้
การบริหารงบประมาณในภาพรวมของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดภาระงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวน าแผนแม่บทและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑            
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕-๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคกลาง และก าหนดการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี และ
จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายภารกิจ    
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป ตามที่ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    

   เร่ือง  การจัดท าแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ ๖ ภาค  
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ยึดหลักการแบ่งพื้นที่การด าเนินแผนงาน/โครงการ

ในระดับภาค เป็น ๖ ภาค (ตามนัยค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา      
ความเหมาะสมโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี ้
                ๑. ภาคเหนือ จ านวน ๑๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร 
ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี 
                ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน ๒๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู 
อ านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 
                ๓. ภาคกลาง จ านวน ๑๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง 
                ๔. ภาคตะวันออก จ านวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 
ระยอง และสระแก้ว 
                ๕. ภาคใต้ จ านวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง 
สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 
                ๖. ภาคใต้ชายแดน จ านวน ๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีและการทบทวนกลไกคณะกรรมการ 
 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาลและการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือมาปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงาน   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) เสนอ  ดังนี้ 
                ๑. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมีผลงานที่ส าคัญ ได้แก่    
การปลดล็อกและขับเคลื่อน เช่น การเปิดการเดินรถ ๑ สถานี เช่ือมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินและสายสีม่วง การแก้ไขปัญหาเรื่อง
ความล่าช้าในการด าเนินการโครงการรถไฟไทย-จีน การเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของไทย (Doing Business) 
เป็นต้น การสร้างการรับรู้ โดยให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั้งเรื่องที่เป็นผลงานที่ สบนร. ได้ด าเนินการ      
ปลดล็อกหรือขับเคลื่อนเรื่องที่หน่วยงานด าเนินการล่าช้าหรือไม่สามารถด าเนินการได้เอง รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความคืบหน้า
ผลการด าเนินงานเรื่องอื่น ๆ ของรัฐบาล ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  Infographic Video Clip ที่เข้าใจได้โดยง่าย ใช้ภาษา       
ในการน าเสนอที่กระชับ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งได้รับความนิยม ได้แก่ Facebook 
Twitter YouTube channel และ Website เป็นต้น 
                ๒. การทบทวนกลไกคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาล ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 (๓) คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ (๔) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (๕) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน และ (๗) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
 ๓. การแต่งตั้งบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ใน สบนร. โดยยกเลิกค าสั่ง จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ค าสั่งนายกรัฐมนตรี     
ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการมาปฏิบัติหน้าที่ ใน สบนร. อีกหน้าที่หนึ่ง ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖/๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาประจ าส านักงาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สบนร. และค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗/๒๕๖๐       
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สบนร. และเสนอร่างค าสั่งนายกรัฐมนตรี จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย        
(๑) เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง    



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

ความสามัคคีปรองดอง (๒) เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาประจ าส านักงาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และผู้ทรงคุณวุฒิ           
ในคณะกรรมการบริหารส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ (๓) เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน
บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
   เร่ือง  การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) ตามที่
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ยกเลิก กขป. คณะที่ ๖ ด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรมและกีฬา โดยน าด้านท่องเที่ยวและกีฬา รวมไว้ใน กขป.      
คณะที่ ๒ และด้านวัฒนธรรม รวมไว้ใน กขป. คณะที่ ๓ 
                ๒. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นรองประธาน กขป. คณะที่ ๔ แทน รัฐมนตรี       
ที่พ้นจากต าแหน่ง (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 
                ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ พิจารณาทบทวนปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ให้สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนและปฏิรูป แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
                ๔. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รับผิดชอบการเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเพื่อใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
                ๕. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) รับผิดชอบการประสานและ
ขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ความคืบหน้าผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ ของ

รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่ือง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมาย
ของเด็กหรือเยาวชน คร้ังท่ี ๑          

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 
๓๑ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็ก
หรือเยาวชน ครั้งที่ ๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การปฏิรูประบบทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน มีผล
การด าเนินการ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปการเข้าสู่ระบบและค่านิยม (๒) การปฏิรูปหลักสูตรการฝึกอบรม (๓) การปฏิรูปค่าตอบแทนและ
สิ่งจูงใจพิเศษ และ (๔) การปฏิรูปการประเมินคุณภาพ 
                ๒. การปฏิรูปด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างจัดท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกเขตอ านาจของศาลจังหวัด
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทนายความและประชาชนมีส่วนได้เสียไปยังสาธารณะ 
                ๓. การปฏิรูปด้านอื่น ๆ แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษารายละเอียดและผลกระทบที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน
การแก้ไขข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การแจ้งและลบช่ือออกจากบัญชี  
พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อพิจารณาข้อเสนอเรื่องการก าหนดสัดส่วนคณะกรรมการก ากับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย ตามข้อบังคับดังกล่าว 

 
 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

 การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 

 
   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    

            เร่ือง  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓๗  (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-   
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

             ๑. รับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรดัการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล ครั้งท่ี ๓๗ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๐-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลือ่นและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลเสนอ มีผลงานส าคญั
สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 
เช่น การช้ีแจงท าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ การจัดงานประเพณี กิจกรรม
ทางศาสนา และกิจกรรมพัฒนา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ การจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
                    ๑.๒ การปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการปฏิรูป    
ทั้ง ๑๑ ด้าน ซึ่งได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากภาคสว่นท่ีมีส่วนได้สว่นเสียทั้งในกรุงเทพมหานครและสว่นภูมิภาค และ
จัดท าร่างแผนปฏิรูปในแต่ละด้านให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
                    ๑.๓ การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น นิทรรศการงานพระราชพิธีถวาย   
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย       
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (๒) ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การมอบบ้านเอื้ออาทรให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา การลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรการภาษี
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (๔) ด้านการต่างประเทศ เช่น 
การเข้าร่วมการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และ (๕) ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เช่น การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ และการบูรณาการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง 
(ด้านความมั่นคงและทางคดีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 ๒. ในการจัดท าสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลน าเสนอผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินการขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย 
 

วันหยุดราชการเพิ่มเติม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การพิจารณาก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
  ๑. ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในปี ๒๕๖๑ 
เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม ๕ วัน ตั้งแต่วันท่ี ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑  
 ๒. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป 
 ๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ าเป็นหรือราชการส าคัญในวันหยุดดังกล่าว
โดยได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน 
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่กระทบต่อ
การให้บริการประชาชน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

 ๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เป็นต้น เร่งรัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ ยวข้องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวด้วย 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การปรับปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือส าหรับ

เรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรอืประมงพาณิชย์เป็นการเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรอื และลดภาระของประชาชน 
รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่ีมีการใช้เรือประมงพาณิชย์เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ และขนาด หรือที่มีการให้บริการหรือ

ธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

             ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ และขนาด หรือ    
ที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติ    
การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการแก้ไขถ้อยค าในร่างมาตรา ๔ (๗) วรรคสอง (ก) ร่าง
มาตรา ๕ และร่างมาตรา ๗ (๑) โดยเห็นควรมีการปรับปรุงถ้อยค าเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขถ้อยค าในร่างมาตรา ๕ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๗ เล็กน้อย เพื่อให้ถ้อยค าสอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของความตกลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษและ
ฉบับภาษาไทย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้      
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการก ากับดูแลตลาดทุน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                   ๑. รับทราบว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีมาตรการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑท์างการ
เงินดิจิทัล (Crypto Currencies) และสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรายงาน และให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการต่อไปโดยเร็ว 
                   ๒. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทนิยามการประกอบ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ การก าหนดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ การเพิ่มเติมกลไกในการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหา
ของบริษัทจดทะเบียนในกรณีที่ไม่สามารถใช้กลไกปกติได้ การจัดการกองทุนรวม การก ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ( Capital Market 
Development Fund : CMDF) รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับหน่วยงานก ากับดูแลด้านการเงินอ่ืน 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                   ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                   ๔. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี (คณะพิเศษ) ที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาด าเนินการปรับโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์โดยแยกบทบาท
และอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนระหว่างการก ากับดูแล (Regulators) และการด าเนินการ (Operators) อันจะส่งผลให้การก ากับดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องมากขึ้น เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับตลาดทุนไทยและเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดทุน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ 

 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
  

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น

นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
             ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงาน
ครบแล้ว จ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๙ ฉบับ และกฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๗ เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

                ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว 
จ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘ ฉบับ 
                ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลาแต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
จ านวน ๑๗ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว จ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘๒ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
จ านวน ๓๑ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างจัดท า จ านวน ๕๑ ฉบับ 
                ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย จ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานแล้ว จ านวน 
๒๙ เรื่อง และยังไม่ได้รับการรายงาน จ านวน ๑ เรื่อง 
                ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมาย และการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ จ านวน ๓๘ เรื่อง ได้รับ
การรายงานครบแล้ว จ านวน ๓๘ เรื่อง 
 

การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง การก าหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการก าหนดโทษอาญาส าหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต รวม ๓ ประการ 
โดยส่วนราชการที่จะเสนอกฎหมายใหม่หรือที่ต้องมีการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาด าเนินการก าหนดโทษอาญาในกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) เป็นการกระท า      
ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อส่วนรวม (๒) เป็นกรณีที่ไม่สามารถ    
ใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ และ      
(๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจ าคุกและเปรียบเทียบปรับท าให้คดีอาญาระงับได้ หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่
ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างกว้างขวาง สมควรใช้โทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอื่น
แทนการปรับ และให้ด าเนินการต่อไปตามกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์จาก
โทษอาญาที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
  

การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและ           

การด าเนินคดี พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพิจารณาช้ีขาดการยุตขิ้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดแนวทาง
เกี่ยวกับการด าเนินคดีแพ่งและคดีปกครอง รวมทั้งองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและการด าเนินคดี และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
                       

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
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เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๙๕  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๕๑ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๒๑ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๑๓ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๕ เรื่อง และ  
วาระส าคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง 
 
 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
––
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เดือน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๒ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๕๑   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๔๘  เรื่อง  วาระจร    ๓  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ    ๑๒๑    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๐๙  เรื่อง  วาระจร  ๔๖  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
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๓
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วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๒  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๕ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๙๕ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๙๕  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๑๙ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๗๖ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๖๐ เรื่อง
๘๒.๐๕ %

เรื่องกฎหมาย
๓๕ เรื่อง

๑๗.๙๕ %

นโยบายรัฐบาล, 
119, 61.03% ไม่สอดคล้องกับ

นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๑๙๕  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๗๖ เรื่อง 
๓๘.๙๘ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๑๙ เรื่อง 
๖๑.๐๒ % 

รวมทั้งสิ้น  ๑๙๕  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๑

๒๙

๖ ๒ ๓

๓๒

๔ ๐
๖

๓๐

๖

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๑๙  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๑

๔๐
๓๒

๓

๒๗

๖

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๑๙  เรื่อง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๒๐ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง  ๆที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๗ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคกลาง
จ านวน ๑ เร่ือง

๕ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๔ เร่ือง

๒๐ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๗ เร่ือง

๓๕ % 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ านวน ๕ เร่ือง
๒๕ %

ภาคใต้
จ านวน ๓ เร่ือง

๑๕ %

๑๒
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ ๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗ ๘
๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

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

รวมทั้งสิ้น  ๒๐  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ  
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ชุดยกระดับการก ากับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) 
๖๓๕๑/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๖๑๑๖/๖๑ [๒๗/๐๒/๒๕๖๑] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๔๖๒/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] 
๔. การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ

แห่ ง เอ เชี ย  (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็ น
องค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงาน
ของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....) 

๕๒๙๗/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... ว ๑๐๕/๖๑ [๒๐/๐๒/๒๕๖๑] 
๖. ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลบ้านแร่ 
อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง 
พ.ศ. .... 

๔๓๓๙/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔๕๓๑/๖๑ [๑๓/๐๒/๒๕๖๑] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ๓๘๗๗/๖๑ [๐๖/๐๒/๒๕๖๑] 
 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๓๐ 
รวม ๓๐ 

 
 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีจ านวน ๒,๑๑๓ เรื่อง ดังนี้  

 
ล าดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน/เรื่อง 

๑. ๑.๑ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  
 - ประกาศ จ านวน         -      เรื่อง 
 - ค าสั่งหัวหน้า คสช. จ านวน         -     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๔๐     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน         ๖     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๖๔     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๒,๐๐๓    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒,๑๑๓    เรื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                                                                             (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ปปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กห. กระทรวงกลาโหม ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
กค. กระทรวงการคลัง ศร ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อส. ส านักงานอัยการสูงสดุ 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์   
คค.   กระทรวงคมนาคม   
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 




