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การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การท างานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การท างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องค านึงถึงวิธีการและกลไกอ่ืน ๆ 
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส าคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การท างานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑ 
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑ โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตใหม่ เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะ
ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 
(ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่
อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์
ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่
เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

เมษำยน ๒๕๖๑ 

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

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

ว(ล) ๑๑๒๑๒/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

การออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  

 ๙๗๗๙/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๒ 

แนวทางในการพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น ้าและ
สินค้าประมงจากการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

๑๐๓๔๒/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๒ 

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑  ๑๑๗๘๒/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๓ 

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑  ๑๑๗๐๔/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๓ 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ    
ระบบป้องกันประเทศ 

  

ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  ๑๐๗๘๕/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๔ 

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั งที่ ๑๓   ๙๘๖๙/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๔ 

ผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ  

๑๑๒๗๑/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๕ 

การด้าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  

๑๑๒๒๘/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๕ 

รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ครั ง ที่  ๑๙  [ 19 th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council 
Meeting] ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ และคณะ  

๑๑๘๔๘/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๖ 

รายงานสรุปผลการเดินทางเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน  

๑๒๐๕๓/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๖ 

สารบัญ 



 
 - ๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วม
ว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัย
ของการจัดการกากกัมมันตรังสี  

๑๒๒๗๘/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๖ 

การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั งที่ ๓๒  

๑๒๐๓๓/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๗ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส   
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่   
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๐๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๘ 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหา          
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน 

  

๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๒ 
(CSW 62) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ  

 ๙๙๐๗/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๙ 

ขออนุมัติจัดท้าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง รถไฟฟ้า 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ล้าลูกกา คลองสอง)  

๑๑๑๙๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๑๐ 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ภาวะสังคมไทย   
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๐   ๙๘๗๘/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๑๐ 

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง     
ของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน 

  

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ประจ้าปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัต ิงานของคณะกรรมการ     
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๐๓๖๔/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๑๑ 

สถานการณ์ด้านแรงงาน   

สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และประมาณการไตรมาส ๑ 
ปี ๒๕๖๑  

๑๐๗๔๖/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๑๑ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๙๖/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๑๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๐๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๑๓ 

ความก้าวหน้าในการด้าเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ๑๐๕๓๐/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๑๔ 

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน)  

๑๐๐๙๓/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๑๕ 

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

รายงานผลการจัดกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”  ๑๑๑๐๕/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๑๕ 

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการี เกี่ยวกับ
การด้าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการี
โดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  

๑๑๑๐๗/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๑๖ 

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

แนวทางการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
ประจ้าปี ๒๕๖๑ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น ้าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)  

 ๙๘๗๒/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๑๖ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั งที่ ๘  ๑๐๗๕๖/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๑๗ 

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
  

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๐๙๗๘/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๑๘ 

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 
  

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
สรุปผลการประชุมระดับนโยบายของคณะกรรมการด้านการขนส่งทางบก 
ครั งที่ ๘๐ ของ UNECE  

 ๙๙๐๔/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๑๘ 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑   ว ๑๘๖/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๑๙ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง
รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน ้าบนถนนวิภาวดีรังสิตของกรมทางหลวง 

๑๑๒๖๖/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๑๙ 

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และ

ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ    
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
          ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์และสาธารณสุข 
  

บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขา
สาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์  

๑๑๒๒๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๒๐ 

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

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ว ๑๘๗/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๒๑ 

รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ว ๑๘๘/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๒๑ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๘๒/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๒๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๐๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๒๒ 

รายงานผลการด้าเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม   ๙๙๑๓/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๒๓ 

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑  ๑๐๗๓๕/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๒๔ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น (เพ่ือด้าเนินการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ)  

๑๒๐๑๔/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๒๕ 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๘๒/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๒๕ 

รายงานผลการด้าเนินงานโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐๗๐๖/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๒๖ 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีส้าหรับการประชุม Asian and Pacific 
Energy Forum ครั งที่ ๒  

๑๐๐๙๘/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๒๗ 

ความคืบหน้าในการด้าเนินการตามผลการเจรจาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน (เครือข่ายคนเทพาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน)  

๑๐๑๕๒/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๒๗ 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๘๒/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๒๘ 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๑๐๕๔/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๒๘ 

ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส้าหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย     
การคมนาคมขนส่งทางน ้าภายในประเทศ  

๑๑๐๔๔/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๒๙ 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   
          ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ    

ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

รายงานผลการด้าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การส่งเสริม
สนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์  

๑๐๗๑๑/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๒๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๐๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๓๐ 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
 

 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial 
Technology : FinTech)  

๑๑๔๔๑/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๓๑ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั งที่ ๑๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

๑๑๗๘๐/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๓๒ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   
สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   ๙๘๘๓/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๓๒ 

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ๑๐๖๙๐/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๓๓ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานประจ้าปีของธนาคารแห่งประเทศไทย   

รายงานประจ้าครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ๑๐๕๖๖/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๓๓ 

รายงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน   

รายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ประจ้าครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๐๕๖๙/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๓๔ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   

รายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ครั งที่ ๒  ๑๐๕๓๑/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๓๔ 

รายงานสถานการณ์ SMEs   

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๖๐  ๑๒๒๔๖/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๓๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic 
Ministers (AEM) Retreat] ครั งที่ ๒๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๑๐๑๕๗/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๓๖ 

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) 
ไทย-กัมพูชา ครั งที่ ๖ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๑๐๑๑๙/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๓๖ 

กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร  
ของอาเซียน  

๑๑๐๘๕/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๓๗ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ผลการประชุมสุดยอดผู้น้าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ ่มแม ่น ้ า โขง  ๖ ประเทศ ครั งที่  ๖ (6 th GMS Summit) ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๑๐๐๙๑/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๓๘ 

ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. ๒๐๑๘  ๑๐๑๒๘/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๓๘ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น้า ครั งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  

๑๑๙๓๘/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๓๙ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๑๙๖/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๓๙ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ครั งที่ ๒/๒๕๖๑  

๑๑๒๕๘/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๓๙ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

      ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี   ๔๑ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

    ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
ที่ดินของรัฐ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 

ในทุกมิติ 

  

     ๙.๕ เร่งรดัการควบคุมมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย     

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๐๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๔๒ 

ร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสม
ของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก 
ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO/GAW) เกี่ยวกับการตกลงยอมรับ
ให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW  

๑๐๑๓๒/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๔๓ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั งที่ ๔/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)  ๑๑๗๐๒/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๔๓ 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme  
on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation  
in Developing Countries (UN-REDD Programme) ของประเทศไทย  

๑๒๐๐๑/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๔๔ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

๑๐๐๔๐/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๔๕ 

ร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความน้าจับ
และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ....  

๑๐๑๔๑/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๔๕ 

การแต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต้ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  ๑๐๔๖๕/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๔๕ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....  ๑๐๐๕๙/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๔๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั งส้านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๑๐๗๔๐/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๔๖ 

ร่างกฎกระทรวงก้าหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ....  

๑๐๖๙๓/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๔๖ 

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๐๖๘๒/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๔๗ 

ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้
แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

๑๐๗๔๙/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๔๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๐๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๔๘ 

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๑๑๙๘/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๔๙ 

ร่างกฎกระทรวงก้าหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส้าอาง พ.ศ. ....  ๑๑๑๑๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๔๙ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ....  ๑๑๐๙๘/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๔๙ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
รวม ๖ ฉบับ  

๑๑๐๙๒/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๔๙ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  ๑๑๑๘๑/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๔๙ 

ร่างพระราชบัญญัติส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๑๔๐๑/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๕๐ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา 
ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๑๒๔๙/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๕๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ  
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๒๐๕๐/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๕๑ 

ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา 
การฝึกอบรม หรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข พ.ศ. ....  

๑๑๙๑๓/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๑๘๖๘/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๕๑ 

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ      
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

 ๑๐.๓  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

รายงานผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื ่อง แนวทาง 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) และการจัดตั งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 
(ประจ้าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑)  

๑๑๗๔๒/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๕๒ 

 ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ      
ความเป็นข้ าราชการและความซื่ อสัตย์สุ จริ ต         
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยและรายงาน
สรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือเข้าร่วมการประชุม ๒๐๑๘ 
OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum ขององค ์ก า ร
เพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Cooperation and Development : OECD) ณ กรุงปารีส ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑  

๑๐๑๕๕/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๕๓ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม    

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ๑๑๕๘๐/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๕๓ 

มาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อด้าเนินการถอดถอนผู้ด้ารงต้าแหน่ง 
ทางการเมืองท้องถิ่นเนื่องจากมีพฤติกรรมในทางทุจริต  

๑๑๙๖๑/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๕๔ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ 

  

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน    

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั งที่ ๑   ๙๘๒๑/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๕๔ 

การปรับกรอบระยะเวลาการด้าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ๑๑๗๐๖/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๕๕ 

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด      
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

รายงานผลการด้าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที ่๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)  

๑๐๕๒๙/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๕๕ 

การส้ารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาล   

ผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี 
๖ เดือน  

๑๐๗๑๕/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๕๕ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ   ว ๑๙๘/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๕๖ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่   

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  ๑๐๗๒๙/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๕๗ 

ก้าหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั งที่ ๓/๒๕๖๑  ว(ร) ๑๘๓/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๕๗ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคลอ้ง  
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ    
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  ๑๐๐๗๐/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๕๘ 

ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๐๘๐๐/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] ๕๙ 



 
 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการเพ่ือสนับสนุนการควบรวมธนาคาร
พาณิชย์ไทย)  

๑๑๑๗๓/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] ๕๙ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

      ๑๑.๔ น้า เ ทค โน โลย ีที ่ท ันสม ัยและความรู ้ท า ง                
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดี   
ทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ    

การรายงานความคืบหน้าการด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดท้ากฎหมายและ
การด้าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท้ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๑๐๑๖๕/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] ๖๐ 

การยุติการด้าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ   

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด้าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง 
(แนวทางในการด้าเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ
แนวทางในการด้าเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดี
ในศาลปกครอง)  

 ว ๒๒๑/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] ๖๑ 

 
 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น          



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๑ 

การปกป้องและเชิดชู 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

 
 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(ม.ท.ศ.)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมอบให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการและประสานงาน
กับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๒ 

การรกัษาความมัน่คงของรฐั 

และการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การออกกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 
ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อท างานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการช่ัวคราว 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสอง ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว ระหว่างวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว 
และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อท างานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน และที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ ที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเดินทางกลับ
เข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๑.๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) 
รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร ที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังคงเหลืออยู่ เดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเขตพื้นที่
จังหวัดที่ได้จัดท าทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 ๒. เห็นชอบร่างประกาศ จ านวน ๓ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งออกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดท า
หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้
จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และการปรับเพิ่มระยะเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตรา
ให้อยู่ในราชอาณาจักรขออนุญาตท างาน และจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับท่ี ๒) 
 ๒.๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) 
 ๒.๓ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับท่ี ๒) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  แนวทางในการพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น  าและสินค้าประมงจากการท าประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการพัฒนาการประมง



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๓ 

ของประเทศให้ปลอดจากสัตว์น้ าและสินค้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( Illegal, Unreported and 
Unregulated : IUU) ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัตกิารระดบัสากลเพื่อการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated 
fishing : IPOA-IUU) ประกอบด้วย มาตรการทั่วไปที่มีเป้าหมายส าหรับรัฐท้ังปวง มาตรการที่มีเป้าหมายเฉพาะส าหรับรัฐเจ้าของธง 
รัฐชายฝั่ง และรัฐเจ้าของท่าเรือ รวมทั้งมาตรการด้านการค้า และจากมติคณะกรรมการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า  
การที่จะด าเนินการให้ประเทศไทยปลอดจากสัตว์น้ าและสินค้าประมง  IUU เป็นการด าเนินการที่มีรายละเอียด ซับซ้อน และ
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ จึงเห็นควรให้มีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมง
ปลอดจากสัตว์น้ าและสินค้าประมงจากการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย ก ากับดูแล ขับเคลื่อน และผลักดัน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุผลส าเร็จตามเจตจ านง 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศรับทราบอย่างทั่วถึง และมีช่วงเวลาที่เพียงพอ
ในการปรับตัวตามแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัญหาด้านวัตถุดิบและการด าเนินธุรกิจประมงไทย 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. อนุมัติในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ าและสินค้าประมง 
จากการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ การป้องกันการน าเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ าและสินค้าประมงที่มาจาก
การท าประมงผิดกฎหมายเข้ามาผลิตและแปรรูปในประเทศไทย โดยมีการก าหนดแผนงานใบรับรองการจับสัตว์น้ าของไทย (Thai Catch 
Certificate Scheme) ให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ส่งออกและน าเข้าสินค้าสัตว์น้ ามายังประเทศไทยปฏิบัติด้วย ซึ่งภารกิจดังกล่าว
ต้องใช้ระยะเวลาและจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รายงานเพ่ิมเติม แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑ 
ตามค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเร่งรัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน ๒๕๖๑ เน้นแก้ไขปัญหา
ในจุดส าคัญเร่งด่วน ๓ ส่วน คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ประกอบด้วยแผนย่อย ๔ แผนหลัก ดังนี้ 
 ๑. แผนความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก แก้ไขปัญหาต้นทาง คือ แหล่งผลิตและการผลิตยาเสพตดิในประเทศเพื่อนบา้น 
จนถึงการน าเข้ายาเสพติดที่สร้างปัญหาให้กับประเทศ โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นเจ้าภาพ 
 ๒. แผนสกัดกั้น ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด แก้ไขปัญหากลางทาง คือ การลักลอบล าเลียงและการค้าทุกระดับ
ในประเทศ รวมถึงการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยมีกระทรวงกลาโหมและส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ 
 ๓. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน แก้ไขปัญหาปลายทาง คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้เสพ 
กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ 
 ๔. แผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาเฉพาะ นอกจากแผนส าหรับแก้ไขปัญหา ๓ ส่วนข้างต้น 
โดยมีมาตรการพิเศษเพื่อยับยั้งมิให้ปัญหาขยายตัว ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหา
เครือข่ายการค้าคนผิวสี และแผนการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่มีแนวโน้มกระจายตัวมากข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยท่ี ๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotics Drugs : CND) 
สมัยที่ ๖๑ ซึ่งเป็นการประชุมที่ส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs 
and Crime : UNODC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีสาระส าคัญ 
เช่น (๑) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะ
หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย เพื่อรายงานความก้าวหน้าและแสดงบทบาทของประเทศไทยในการปฏิบัติตามแผนและเอกสาร



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ส าคัญต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) (๒) การพิจารณาควบคุมสาร โดยที่ประชุม CND ร่วมกับ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International 
Narcotics Control Board : INCB) ได้พิจารณาการควบคุมสารระหว่างประเทศ จ านวน ๑๒ ชนิด (๓) การร่วมพิจารณาร่างข้อมติ 
ซึ่งเป็นเอกสารที่ประเทศสมาชิกประสงค์จะผลักดันความร่วมมือเป็นพิเศษ โดยในการประชุม CND สมัยที่ ๖๑ มีการเสนอร่างข้อมติ 
จ านวน ๑๐ ฉบับ (๔) การจัดกิจกรรมคู่ขนาน รัฐบาลไทยได้จัดกิจกรรมคู่ขนาน จ านวน ๑ เรื่อง หัวข้อ “Development Oriented 
Drug Policies : The Future of Alternative Development” และ (๕) การประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ เป็นต้น 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการขยายขอบเขต
การด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น “ส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งข้ึน
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งส านั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ส านักงบประมาณ เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์การร่วมทุนกับส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การก าหนดแนวทางป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูล และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 ๓. ให้ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน) 
และให้กระทรวงกลาโหมเร่งรัดด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วแจ้งผลการด าเนินการไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการพิจารณาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน ก.พ.ร. และ
ส านักงบประมาณ เช่น การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะต่อไป รวมทั้งการใช้จ่ายเงินและการกู้ยืมเงินของส านักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
    
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั งท่ี ๑๓  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย-กัมพูชา 
ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และสมเด็จพิชัยเสนา เตีย บัณห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานร่วม ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ช่ืนชมผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เช่น การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน และเห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น  
ให้มีการพบปะหารือระหว่างผู้บัญชาการทหารสงูสุดเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสานงาน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๕ 

(HOTLINE) ให้ครอบคลุมตลอดแนวชายแดน นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักรกัมพูชา
ได้เข้าเยี่ยมค านับนายกรัฐมนตรี และได้หารือถึงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง รวมทั้ ง 
มีความเห็นร่วมกันที่จะติดตามและจับกุมบุคคลที่กระท าผิดกฎหมายและหลบหนีคดีอยู่ในราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา 
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่ทับซ้อน และการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบสุขและมั่นคง ตลอดจนการเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟ 
ไทย-กัมพูชา เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งข้ึน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่าง
วันท่ี ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม 
และได้หารือข้อราชการกับรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนดารุสซาลาม 
คนท่ีสอง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นส าคัญ ๑๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านการเกษตร (๒) ความร่วมมือด้านฮาลาล 
(๓) ความร่วมมือด้านการแพทย์ (๔) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (๕) ความร่วมมือด้านการศึกษา (๖) ความร่วมมือด้านการค้า
การลงทุน (๗) ความร่วมมือด้านพลังงาน (๘) การเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ (๙) ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กับประชาชน (๑๐) สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๑) ความตกลงที่คั่งค้าง และ (๑๒) การแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นภูมิภาค 
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการเยือนฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศ
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
เรื่องการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยเพิ่ม ๒ หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องร่วมด าเนินภารกจิ
ดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาลตามนโยบายรัฐบาลต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council : UNSC) ที่ ๒๓๙๙ (ค.ศ. ๒๐๑๘) ที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง โดยคงมาตรการลงโทษทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลางตามที่ระบุไว้
ในข้อมติฯ ที่ ๒๓๓๙ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ตลอดจนข้อยกเว้นท่ีเกี่ยวข้องออกไปจนถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๒. กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็นประจ าทุกปี และ
เนื้อหาของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการไปได้
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิก
มาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ
หรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 ๓. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักข่าวกรองแห่งชาติ
ถือปฏิบัติและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยเฉพาะรายช่ือบุคคลและองค์กรที่ต้อง
ถูกมาตรการลงโทษ (ห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน) ให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ (United Nations : UN) 
(<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/>) รวมทั้งแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ 
เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อ UN ต่อไป ทั้งนี้ UN จะปรับปรุงรายช่ือบุคคล องค์กร และเรือท่ีถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ 
“Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๑๙ [19th ASEAN Socio-

Cultural Community (ASCC) Council Meeting] ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ 
[19th  ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting] และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุม  
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ (19th ASCC Council Meeting) 
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่ การรายงานของประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ (24th Senior Officials Committee for the ASCC : SOCA) เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ในปี ๒๕๖๑ และความก้าวหน้าของเอกสารผลลัพธ์ส าคัญที่จะเสนอต่อผู้น าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และ
ครั้งที่ ๓๓ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รับทราบแผนงานหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี ๒๕๖๑ การประสานงาน
ข้ามสาขาและข้ามเสา ความก้าวหน้าการจัดท าแผนการด าเนินงานของสถาบันอาเซียนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว (ASEAN Institute for 
Green Economy : AIGE) 
 ๒. การประชุมแบบไม่เป็นทางการ [ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Minister’s Retreat] 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน (Culture of Prevention : CoP) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
เฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขับเคลื่อนการด าเนินงานและบูรณาการประเด็นเรื่องวัฒนธรรม
แห่งการป้องกันไว้ในแผนงานของตน โดยแสวงหาความร่วมมือและการประสานงานข้ามสาขาและข้ามเสา การน าประเด็นเรื่อง
วัฒนธรรมแห่งการป้องกันบรรจุในระเบียบวาระการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๓  
(13 Coordinating Conference on the ASCC : SOC-COM) ที่จะจัดขึ้นในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรฐัอินโดนเีซยี 
และการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
แห่งการป้องกันในท้ังสามประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานสรุปผลการเดินทางเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผลการเยือน

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
รวมทั้งเข้าพบหารือกับนายหวัง จื้อกัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และนายไป๋ ชุนหลี่ ประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน พร้อมทั้งเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (China Academy of Science : CAS) ระหว่าง
วันท่ี ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการ

เชื อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และอนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัย
ของการจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี โดยการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ 
แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และแสดงถึงจุดยืนของประเทศไทย



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๗ 

ในการสนับสนุนการด าเนินการทุกวิถีทางของประชาคมโลกในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นการแสดงตน
เป็นประเทศท่ีดีขององค์การสหประชาชาติและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
 ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการภาคยานุวัติ
อนุสัญญาฯ 
 ๑.๓ มอบหมายให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติในการด าเนินการ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ภายหลังจากท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้ว 
 ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เห็นควรพิจารณาถึงความพร้อมทางด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถรองรับพันธกรณี
ของอนุสัญญาฯ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาและแนวทางปฏิบัติด้านการอนุญาต การติดตามตรวจสอบความปลอดภัย 
และการยกระดับความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศท่ีเป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ให้ส านักงานปรมาณูเพื ่อสันติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรไว้หรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อไปให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตัง้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั งที่ ๓๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็ง
และนวัตกรรม (ASEAN Leaders’ Vision for a Resilient and Innovative ASEAN) (๒) ร่างถ้อยแถลงผู้น าอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (ASEAN Leaders' Statement on Cybersecurity Cooperation) และ (๓) ร่างเอกสารแนวคิด
เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (Concept Note on ASEAN Smart Cities Network) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบร่างเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ ในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ รับรองต่อไป รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับรองเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ ในการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ร่างเอกสารทั้ง ๓ ฉบับไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารทั้ง ๓ ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เห็นควรแก้ไขถ้อยค าในค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียน
เพื่ออาเซียนท่ีมีความเข้มแข็งและนวัตกรรม (Leaders’ Vision for a Resilient and Innovation ASEAN) โดยปรับจากข้อความเดิม 
“การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนบวก” เป็น “การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรฐัมนตรกีลาโหมประเทศคู่เจรจา” และ
ร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (Concept Note on ASEAN Smart Cities Network) ควรพิจารณาส่งเสริม
ให้เกิดการขยายผลเพิ่มเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียนให้เป็นรูปธรรม 
อีกทั้งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีของประเทศสมาชิกอาเซียนเองอันจะสอดคล้องกับร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียนเพื่ออาเซียน
ที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม (ASEAN Leaders’ Vision for a Resilient and Innovation ASEAN) ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการการตลาดปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มของประเทศทั้งระบบ
ให้มีความยั่งยืน เพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาราคาปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิต
ปาล์มน้้ามันออกสู่ตลาดมาก นั้น ให้กระทรวงกลาโหมบูรณาการการท้างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวดขันการปราบปรามและจับกุมการลักลอบน้าเข้าปาล์มน้้ามัน 
ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการพิจารณาก้าหนดมาตรการเพื่อด้าเนินการให้ราคาปาล์มน้้ามัน
เป็นไปตามระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก้าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศไทยที่ประสบปัญห าขาดแคลนวัตถุดิบ
และท้าให้ต้องน้าเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบและติดตามวัตถุดิบที่น้าเข้ามา
จากต่างประเทศให้ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ 
รวมทั งให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับกรณีที่แรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นด้วย 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมและจัดท้ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
ที่มีอยู่แล้วหรือที่มีแผนจะจัดตั้งข้ึนใหม่ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ และให้พิจารณาก้าหนดแนวทางให้สถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมิภาคมีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันและของพื้นที่ 
เพื่อลดความซ้้าซ้อนและภาระงบประมาณของประเทศ และให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้น้าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด้าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ๓ เดือน 
โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นความต้องการของประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๒.๓ ให้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด้าเนินการปฏิรูปต้ารวจ โดยเฉพาะประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
[เรื่อง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on 
Reducing Marine Debris in ASEAN Region)] ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรื อสถานประกอบการต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติก



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๙ 

ใส่สินค้าเท่าที่จ้าเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าน้าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ ถุงพลาสติก นั้น 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก้าหนดมาตรการจูงใจส้าหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๒ (CSW 62) ณ นครนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๒ (The sixty-second 
session of the Commission on the Status of Women : CSW 62) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม CSW 62 ในนามกลุ่มประเทศอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของการด้าเนินงานด้านสตรีในกรอบประชาคมอาเซียนว่า อาเซียนมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นประชาคมแห่งสันติภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืน วิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน 
๒๐๒๕ ที่ได้รับการรับรองเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕ นั้น มีหลักการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งเป็น
หลักการที่มุ่งมั่นท่ีจะบูรณาการความเสมอภาคระหว่างเพศในการพัฒนานโยบายต่าง ๆ โดยอาเซียนมีผลงานส้าคัญ ๆ ในประเด็น
ความเสมอภาคระหว่างเพศที่เพ่ิงได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น้าอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ที่ผ่านมา ได้แก่ ปฏิญญาผู้น้าอาเซียน
ว่าด้วยการด้าเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพและความมั่นคง
ในอาเซียน และวาระว่าด้วยการบูรณาการการเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของสตรีในอาเซียน โดยการด้าเนินงานของอาเซียน
มีความก้าวหน้าหลายด้าน เช่น ท้าให้สตรีเข้าไปมีบทบาทในภาคเศรษฐกิจ และท้าให้เกิดการจ้างแรงงานสตรีมากข้ึน เป็นต้น 
 ๒. การเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม ในหัวข้อ “ตัวอย่างที่ดีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อสตรีในชนบท โดยผ่าน
การป้องกันความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ การเข้าถึงความยุติธรรม การบริการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม” โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวถึงความจ้าเป็นในการพัฒนาสตรีในชนบททั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาศักยภาพ และการกระจายบริการด้านสาธารณสุข เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาสตรีชนบทอย่างสมบูรณ์ และเป็นรากฐาน
ที่ส้าคัญเพื่อจะน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ 
(๒) การบริการด้านสาธารณสุข และ (๓) การขจัดความรุนแรงต่อสตรี 
 ๓. กิจกรรมคู่ขนานของประเทศไทย (Side Event) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เป็นประธานและกล่าวเปิดงานกิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อการเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสาร : เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้สตรี
ในชนบทในบริบทอาเซียน (Women’s Access to Technologies and Media : Empowering rural women in the ASEAN region) 
โดยกล่าวถึงความส้าคัญของบทบาทของเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความส้าคัญในการขับเคลื่อน “ไทยแลนด์ ๔.๐” 
เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยี
ในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสตรีชนบทในการเข้าถึงทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพ การบริการ
สาธารณสุข และสวัสดิการสังคมได้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขออนุมัติจัดท าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

(ล าลูกกา คลองสอง)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
(ล้าลูกกา คลองสอง) จ้านวน ๘๒๐ หน่วย วงเงินลงทุนรวม ๙๐๓.๓๗๖ ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม 
๔ ช้ัน ขนาด ๒๗ ตารางเมตร ทาวเฮาส์ ๓ ช้ัน ขนาด ๒๐ และ ๒๘ ตารางวา และบ้านแฝดเชิงอิสระขนาด ๒ ช้ัน ขนาด ๓๕ ตารางวา 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑-ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
ทั้งนี้ ให้การเคหะแห่งชาติสามารถด้าเนินโครงการฯ ได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้้าประกันเงินกู้ จ้านวน ๘๑๔.๕๖๔ ล้านบาท ทั้งนี้ 
ให้การเคหะแห่งชาติท้าความตกลงในรายละเอียดกับส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะตามขั้นตอนต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
ส้านักงบประมาณ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น จัดให้มีระบบขนส่งเพื่อขนส่งผู้อยู่อาศัย
ไปยังสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการชุมชน ควรควบคุมการขายโครงการและการโอนลูกหนี้ในระยะที่ก้าหนด 
รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการอย่างรัดกุมเพื่อให้โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนตามที่ประมาณการไว้ และ
ก้าหนดเงื่อนไขการป้องกันการเก็งก้าไร เป็นต้น ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
 ๔. ในการด้าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในระยะต่อไป ให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาแนวทางการด้าเนินโครงการดังกล่าวโดยเน้นการก่อสร้างในรูปแบบอาคารสูงเพื่อให้สามารถ
ใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นหน่วยท่ีอยู่อาศัยได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 
 

ภาวะสังคมไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๐ ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สถานการณ์ทางสังคม มีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส้าคัญ ได้แก่ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่าจ้างแรงงาน
ภาคเกษตรและสาขาบริการ ผลิตภาพแรงงานขยายตวัได้ด ีหน้ีสินครัวเรือนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยังต้องเร่งด้าเนินการ การเจ็บป่วยยังต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อ  



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๑๑ 

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เด็กและเยาวชนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปในทางไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน คดีอาญาลดลง การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง ประชาชนมีการออมเพื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น การสื่อสาร
กับผู้บริโภคเป็นช่องทางส้าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๒. ประเด็นเฝ้าระวังและที่ต้องด้าเนินการในปี ๒๕๖๑ ได้แก่ การติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน
ทางเทคโนโลยี ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่้า การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคซึมเศร้าและการลดภาวะทุพพลภาพ
จากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย และการขยายหลักประกันทางสังคม 
 

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ้าปี ๒๕๕๙ มีสาระส้าคัญ
เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ๔ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น การทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม (๒) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เช่น สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ (๓) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณีเฉพาะ เช่น การค้ามนุษย์ ธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๔) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มชาติพันธ์ุ คนไร้รัฐ
และไร้สัญชาติ กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็ก กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ้าปี ๒๕๕๙ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้ส่งความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งาติ และ
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปเพื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ทุกภาคส่วนรับรู้
และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศช้ีแจงสถานการณ์ดังกล่าวให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กร
ระหว่างประเทศทราบด้วย 
 

สถานการณ์ด้านแรงงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และประมาณการไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และประมาณการไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๑ ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สถานการณ์การจ้างงาน ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ อัตราการจ้างงานขยายตัวร้อยละ ๓.๑๖ (YoY) และเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๓.๑๓ (YoY) เนื่องจากภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสูง รวมถึง
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลง และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล โดยประมาณการไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๑ อัตราการจ้างงานจะขยายตัว
ร้อยละ ๒.๑๗ (YoY) และแนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมปี ๒๕๖๑ อยู่ในภาวะปกติ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

 ๒. สถานการณ์การว่างงาน ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ อยู่ท่ีร้อยละ ๑.๒๖ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๐.๙๖ เนื่องจากผู้ที่เพิ่งส้าเร็จการศึกษาและอยู่ระหว่างการรองานมีจ้านวนเพิ่มขึ้น รวมถึงในภาคอุตสาหกรรม
มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานเพิ่มขึ้น โดยประมาณการไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๑ จะมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ ๐.๘๙ 
 ๓. สถานการณ์การเลิกจ้าง ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา ๓๓ 
อยู่ที่ร้อยละ ๐.๒๒ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๐.๒๑ เนื่องจากในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาทดแทนแรงงานเพิ่มขึ้น 
 ๔. ประเด็นด้านแรงงานที่น่าสนใจ คือ ประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาผลิตภาพแรงงานต่้า เนื่องจากหลายสาเหตุ 
เช่น แรงงานมีความช้านาญหรือทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลก เป็นต้น 
โดยกระทรวงแรงงานได้จัดท้าแผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้านผลิตภาพแรงงาน และตอบสนองต่ อทิศทาง 
การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๔ 

การศึกษาและเรียนรู ้

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเร่งรัดการก าหนดแนวทาง
พัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้รวมถึงการพิจารณาก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน
ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วย และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน ทั้งนี้ 
ให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นความต้องการของประชาชนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการการตลาดปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของประเทศทั้งระบบ
ให้มีความยั่งยืน เพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิต
ปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดมาก นั้น ให้กระทรวงกลาโหมบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวดขันการปราบปรามและจับกุมการลักลอบน าเข้าปาล์มน้ ามัน
ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อด าเนินการให้ราคาปาล์มน้ ามัน
เป็นไปตามระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศไทยที่ประสบปัญหา ขาดแคลนวัตถุดิบ
และท าให้ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบและติดตามวัตถุดิบที่น าเข้ามา
จากต่างประเทศให้ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ 
รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับกรณีที่แรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนด้วย 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมและจดัท ารายละเอียดเกีย่วกับการจดัต้ังศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
ที่มีอยู่แล้วหรือที่มีแผนจะจัดต้ังขึ้นใหม่ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ และให้พิจารณาก าหนดแนวทางให้สถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมิภาคมีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันและของพ้ืนที่  
เพื่อลดความซ้ าซ้อนและภาระงบประมาณของประเทศ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

 ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ๓ เดือน 
โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นความต้องการของประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าดังกล่าว 
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๒.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
[เรื่อง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on 
Reducing Marine Debris in ASEAN Region)] ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติก
ใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าน าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใ ช้ถุงพลาสติก นั้น 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑         
เร่ือง  ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การจัดท าแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์ โดยจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
 ๒. การก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เร่งด าเนินการปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อเสร็จแล้ว
จะแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป 
 ๓. การปรับระดับมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน
และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการแล้ว โดยให้มีการวางแผนและติดตามผล
การน าไปปฏิบัติและมีกระบวนการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 
 ๔. การชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อให้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดพิมพ์เอกสาร “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง” และจะจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการใน ๕ ภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระยะต่อไป 
 ๕. การวางแผนการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ 
ระยะที่ ๑ ในสาขาช่างอากาศยาน ให้น าแผนแม่บทการพัฒนาก าลังคนด้านช่างอากาศยานเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
ส่วนระยะที่ ๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๗ กลุ่มอาชีพ และระยะที่ ๓ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหารือเพื่อคัดเลือกสาขาอาชีพเพิ่มเติมอีก ๓ กลุ่มสาขาอาชีพ 
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔ รายการ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรวม 
๖๔,๔๘๒,๒๐๐ บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีรายการและวงเงินค าขอ ดังนี ้
 ๑.๑ เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวครูโรงเรียนเอกชน วงเงิน ๓,๙๘๙,๖๐๐ บาท 
 ๑.๒ เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) วงเงิน ๑๙,๑๙๑,๐๐๐ บาท 
 ๑.๓ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน วงเงิน ๓๙,๕๙๘,๖๐๐ บาท 
 ๑.๔ เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ วงเงิน ๑,๗๐๓,๐๐๐ บาท 
 ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาการทุจริต หรือการใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการจัดกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีงานท าให้นักเรียน นักศึกษา (ช่วงอายุตั้งแต่ ๑๕-๒๒ ปี) ทั่วประเทศ 
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้โลกของการท างานและฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ โดยผลการด าเนินงาน
กิจกรรมดังกล่าว ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จ านวน ๒๕,๒๒๒ คน และสถานประกอบการ
ได้รับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๘,๔๒๕ อัตรา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕,๙๓๔ อัตรา 
และส่วนภูมิภาค (รายจังหวัด) จ านวน ๒,๔๙๑ อัตรา ส าหรับการด าเนินงานต่อไป เช่น การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์
จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม ๒๕๖๑ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น www.smartjob.doe.go.th 
การให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลสถานประกอบการ เป็นต้น ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 ๒. ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงแรงงานจัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” 
ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนครอบคลุมถึงสาขาอาชีพและรายได้ที่นักเรียนและนักศึกษาเข้าท างานในสถานป ระกอบการต่าง ๆ 
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงาน
ที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท (AGREEMENT 
BETWEEN THE KINGDOM OF THAILAND AND HUNGARY ON THE FUNCTIONING OF THE MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA 
UNIVERSITY IN HUNGARY IN COOPERATION WITH THE DHARMA GATE BUDDHIST COLLEGE) มีสาระส าคัญเป็นการรับรอง
และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท
ในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันจากการด าเนินงานและ
เจตนารมณ์ของภาคีคู่สัญญาในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มเติม โดยฮังการีแจ้งความประสงค์ให้มีการลงนาม
ความตกลงฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ อนุมัติและมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ลงนาม
ในร่างความตกลงฯ 
 ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (FULL Powers) ให้แก่ผู้ลงนามดังกล่าว 
 ๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือแจ้งฝ่ายฮังการีเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง 
การทูตเพื่อด าเนินการให้ร่างความตกลงฯ มีผลผูกพัน 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทรายภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  แนวทางการรณรงค์เพ่ือสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ (สงกรานต์วิถีไทย 

ใช้น้ าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถไีทย ใช้น้ าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” โดยกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ได้จัดประชุมเพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป็นต้น ซึ่งทุกหน่วยงานเห็นพ้องกันว่า ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ส าคัญ แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทย
ซึ่งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติรับรู้และรู้จักเป็นอย่างดี โดยมีแนวทางการรณรงค์ท่ีส าคัญ ได้แก่ (๑) การรณรงค์จัดกิจกรรม 
“สงกรานต์วิถีไทย” (๒) การรณรงค์เรื่อง “ใช้น้ าคุ้มค่า” และ (๓) การรณรงค์เรื่อง “ชีวาปลอดภัย” ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ดังกล่าวแล้ว ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี ๘  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๘ (The 8th Asia-Europe Culture Ministers’ 
Meeting-ASEM CMM 8) ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโซเฟีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีหารือ
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้น โดยค านึงถึงอดีต ปัจจุบัน  และอนาคตระหว่างเอเชีย
และยุโรปภายใต้หัวข้อ “บทบาทของวัฒนธรรมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : แนวทางส าหรับอนาคต (The Role of Culture 
in International Relations : The Road Forward)” โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธี
เปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับการด าเนินการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม เช่น การฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต และการเดินสายเผยแพร่วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
ในยุโรปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้น าเสนอมาตรการส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น โครงการวัฒนธรรมสัญจรส าหรับคณะทูตานุทูต 
และการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสนอศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
หรือเสนอเป็นมรดกโลก เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรับรองแถลงการณ์ประธาน ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป คือ มุ่งเน้นการสนับสนุน
บทบาทของวัฒนธรรมในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมแต่ละสังคม
เข้าด้วยกัน และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมต่อไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
 ๒. ใหก้ระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าประเด็นเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมมาเป็นหัวข้อหนึ่งในการเจรจา
หารือร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในการประชุมอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๕ 

การยกระดบัคณุภาพบริการ 

ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 

 

 

 

 

 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (๑) ประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๔๘.๘๐ ล้านคน 
ลงทะเบียนแล้ว ๔๘.๑๑ ล้านคน (ร้อยละ ๙๙.๙๓) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) (๒) คุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข มีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิ ๑๑,๕๗๘ แห่ง 
หน่วยบริการประจ า ๑,๓๒๕ แห่ง และหน่วยบริการรับส่งต่อ ๑,๓๓๒ แห่ง (๓) การคุ้มครองสิทธิ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
ประสานส่งต่อผู้ป่วยผ่านช่องทางต่าง ๆ ๗๖๔,๘๘๗ เรื่อง ช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ๖๖๑ คน (๔) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จากท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ๗,๗๓๖ แห่ง จากท้ังหมด ๗,๗๗๖ แห่ง 
และ (๕) การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency 
Patients : UCEP) เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทุกคน ทุกสิทธิสามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา โดยไม่ต้อง
ถูกถามสิทธแิละไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 
 ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น ความต้องการรับบริการสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อความแออัด
ของหน่วยบริการ ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง และพระภิกษุ ความแตกต่าง
ระหว่างระบบการประกันสุขภาพภาครัฐ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเทคโนโลยีใหม่ ๆ (วัคซีน ยาใหม่ บัญชีนวัตกรรม) 
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เป็นต้น 
  ๓. รายงานทางการเงินประจ าปี ๒๕๖๐ ผลการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐) มีค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่ารายได้รวม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณสุขสูงกว่างบประมาณ
ที่ได้รับจากค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ค่าบริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
รวมทั้งจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ  า 

 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมระดับนโยบายของคณะกรรมการด้านการขนส่งทางบก ครั งท่ี ๘๐ ของ UNECE  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับนโยบายของคณะกรรมการด้านการขนส่งทางบก (Inland Transport 
Committee : ITC) ครั้งที่ ๘๐ ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติส าหรับภูมิภาคยุโรป (United Nations 
Economic Commission for Europe : UNECE) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ท าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๑๙ 

 ๑. การกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยเลขาธิการบริหาร UNECE ซึ่งได้น าเสนอเครื่องมือส าหรับแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย
ทางถนน ภายใต้ช่ือ “SafeFITS” (Safe Future Inland Transport System) และได้เชิญชวนรัฐบาลจากประเทศต่าง ๆ  ให้การสนับสนุน
ด้านการเงินส าหรับกองทุนด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Trust Fund on Road Safety) 
 ๒. การประชุมหารือระดับนโยบายภายใต้หัวข้อ “Intermobility : The Key to Sustainable Transport and Mobility” 
โดยที่ประชุมฯ ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ บทบาทของระบบการขนส่งที่เช่ือมต่อกันเพื่อสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเช่ือมโยงการขนส่งทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การส่งเสริมระบบการขนส่ง
ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีความรวดเร็วขึ้น ในราคาที่ถูกลง ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วม
เป็นผู้อภิปราย (Keynote Speaker) ภายใต้หัวข้อ Intermodal passenger mobility โดยกล่าวถึงการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการขนส่งของประเทศในระยะ ๒๐ ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง 
 ๓. การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ การหารือ
กับเลขาธิการบริหารของ UNECE เลขาธิการสหภาพการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ (International Road Transport Union : IRU) 
และเลขาธิการกิจการพิเศษด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีข้อเสนอท่ีส าคัญ 
อาทิ การจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน ควรมุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศก าลังพัฒนา การให้
ความส าคัญต่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติในรูปแบบมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกองทุน Road Safety Fund ซึ่งเป็นกองทุน
ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอ าเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย หัวข้อหลักในการรณรงค์ใช้ช่ือว่า “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเวลาการด าเนินการ
ระหว่างวันที่ “๑๑ เมษายน ๒๕๖๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑” และมาตรการส าคัญ ได้แก่ (๑) มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 
(๒) มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม (๓) มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ (๔) มาตรการดูแล
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว (๕) มาตรการความปลอดภัยทางน้ า และ (๖) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้ครบถ้วนในทุกมิติ เช่น สาเหตุหรือปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น และจัดท าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางและมาตรการในการวางแผน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน  าบนถนนวิภาวดีรังสิตของกรมทางหลวง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท 
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ าบนถนนวิภาวดีรังสิตของกรมทางหลวง ส าหรับแผนงานระยะต่อไป ส านักงบประมาณได้เสนอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการพัฒนาคูน้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต วงเงิน ๓๔๐ ล้านบาท และ
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๓๖๐ ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐ ล้านบาท 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อท าความตกลง
กับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์        
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
และสาธารณสุข 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบา

ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุข
แห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ มีสาระส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยกับคิวบาในสาขาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การวิจัยทางการแพทย์ 
เภสัชวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ นโยบายเกี่ยวกับเภสัชกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน 
แพทยศาสตรศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการเดินทาง
ไปเยือนสาธารณรัฐคิวบาอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
 ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเตม็ (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 
 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขน าประเด็นเกี่ยวกับการผลิตยาจากสมุนไพรไทยไปเจรจาเพื่อจัดท าความร่วมมือเพิ่มเติม
กับฝ่ายคิวบาด้วย และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



 

 

นโยบายท่ี 

๖ 

การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น และให้ส านักงบประมาณน าข้อเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีไปรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๗ วรรค ๒ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๔๗๐,๕๕๙ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๑ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๙ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๕๒.๒๙) และรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว 
(ไม่รวมงบกลาง) ที่ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ตามมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๕๔,๖๑๗ ล้านบาท ส าหรับประมาณการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว (ไม่รวมงบกลาง) โดยหักรายจ่ายลงทุน
หน่วยงานด าเนินการเอง รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดซื้อจากต่างประเทศ 
และรายการยกเลิกและเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง หลังวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓๙,๐๐๗ ล้านบาท โดย ณ วันท่ี 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีการก่อหนี้ผูกพันเพิ่มขึ้นประมาณ ๖,๘๗๐ ล้านบาท จากรายการที่มีสถานะรอลงนาม และ ณ วันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะมีการก่อหนี้ผูกพันเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๔,๕๕๔ ล้านบาท จากรายการที่มีสถานะทราบผล
การประกวดราคาแล้ว 
 ๑.๒ เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดยีว
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ส าหรับรายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เร่งรัดด าเนินการ
และก่อหนี้ผูกพันในโอกาสแรก  
 ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

    ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
  ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่เพื่อเป็นตลาดที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนน าสินค้าและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ
เข้ามาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในแต่ละสัปดาห์ และให้ส่วนราชการที่จะจัดต้ังตลาดดังกล่าวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยด้วย
เพ่ือให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดนั้น ๆ น าสินค้า
มาจ าหน่ายด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับตลาดอื่น ๆ 
ที่ได้มีการจัดต้ังและด าเนินการอยู่แล้วด้วย เช่น ตลาดประชารัฐ โดยอาจก าหนดให้มีวันพิเศษในแต่ละสัปดาห์ที่ให้มีการจ าหน่าย
สินค้าที่แตกต่างไปจากวันอื่น ๆ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ตลาดอาหาร
ที่มีความปลอดภัย เป็นต้น 
  ๑.๒ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
  ๑.๒.๑ เร่งด าเนินการจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีประชาชนนิยมไปเที่ยวชมเป็นจ านวนมาก 
เช่น อุทยานแห่งชาติ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในด้านการจราจร สถานท่ีจอดรถ และการรักษาความปลอดภัย 
  ๑.๒.๒ สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง
มากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เพียงพอ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานท่ีท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 
  ๑.๒.๓ จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพจ าแนกตามเอกลักษณ์ไทยในด้านต่าง ๆ 
ให้มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางผ้าไหมไทย อาหารไทย ข้าวไทย ทะเลไทย เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ 
และมีเรื่องราว (story) ประกอบเพื่อเป็นการให้ความรู้และดึงดูดความสนใจ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและการประกอบการ
ของชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยให้รวมถึงการแปรรูปสินค้าของชุมชนด้วย 
  ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
ตรวจสอบการด าเนินโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ก าลังด า เนินการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑที่มีการกันพื้นที่ผิวทางการจราจร ปิดเส้นทาง หรือกีดขวางการจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของปัญหา
การจราจรติดขัดและปัญหามลพิษ โดยให้กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการจัดการพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งข้ึน และเกิดผลกระทบด้านการจราจรให้น้อยท่ีสุด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการการตลาดปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของประเทศทั้งระบบ
ให้มีความยั่งยืน เพ่ือให้สามารถป้องกันปัญหาราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาลม์ที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลติ
ปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดมาก นั้น ให้กระทรวงกลาโหมบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวดขันการปราบปรามและจับกุมการลักลอบน าเข้า
ปาล์มน้ ามันผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือด าเนินการ
ใหร้าคาปาล์มน้ ามันเป็นไปตามระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีของปร ะเทศไทยที่ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
และท าให้ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบและติดตามวัตถุดิบที่น าเข้ามา
จากต่างประเทศให้ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ 
รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับกรณีที่แรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนด้วย 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมและจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
ที่มีอยู่แล้วหรือที่มีแผนจะจัดตั้งขึ้นใหม่ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ และให้พิจารณาก าหนดแนวทางให้สถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมิภาคมีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันและของพื้นที่  
เพื่อลดความซ้ าซ้อนและภาระงบประมาณของประเทศ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ๓ เดือน 
โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นความต้องการของประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๒.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
[เรื่อง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on 
Reducing Marine Debris in ASEAN Region)] ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติก
ใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าน าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก นั้ น 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การด าเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นับตั้งแต่การจัดงานแรก คือ งาน “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ” 
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จนจบภารกิจเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ รวมระยะวเลา ๓ ปีเต็ม มีการจัดงานรวมทั้งสิ้น ๓๘ งาน จ านวน
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลิตผล และการบริหาร รวมทั้งสิ้น 
๘,๐๑๙ ราย ผู้เข้าชมงาน จ านวน ๓,๙๗๘,๖๙๖ คน ยอดการจ าหน่ายทั้งสิ้น ๑,๙๓๖,๖๖๔,๒๔๗ บาท รวมทั้งมีกระแสเงินหมุนเวียน
จากกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดีและส านักงาน ป.ป.ส. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

การประมูลเลขทะเบียนรถสวย การจ าหน่ายเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์ การจ าหน่ายสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร การจ าหน่ายสลากออมสินและเงินฝาก จ านวน ๑,๓๓๑,๙๗๙,๑๗๓ บาท 
 ๒. กระทรวงมหาดไทยจัดงานเปิดตัว (Kick Off) โครงการตลาดประชารัฐ “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 
ระยะเวลาการจัดงาน ๓ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์การจบภารกิจโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
ณ บริเวณด้านข้างท าเนียบรัฐบาล และส่งต่อรูปแบบ (Model) ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมไปสู่ตลาดประชารัฐ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
ให้ประชาชนได้มีพื้นที่ค้าขายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้สู่ท้องถิ่นและเศรษฐกิจฐานราก โดยผลการจัดงาน 
มีผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๑๘๐ ราย ผู้เข้าชมงาน จ านวน ๒๑,๙๒๗ คน ยอดการจ าหน่ายทั้งสิ้น ๘,๖๘๓,๘๒๒ บาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากโครงการฯ 
ปีการผลิต ๒๕๖๐ ภายใต้วงเงินงบประมาณ จ านวน ๑,๘๔๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เบิกจ่ายจากส านักงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต ๒๕๖๐ 
จ านวน ๒๕๔,๒๗๓,๗๔๖.๙๔ บาท และเสนอของบประมาณเพิ่มเติม จ านวน ๑,๕๘๖,๘๒๖,๒๕๓.๐๖ บาท 
 ๑.๒ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม 
จ านวน ๑,๕๘๖,๘๒๖,๒๕๓.๐๖ บาท และเบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริง พร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ๖ เดือน 
ประเภทบุคคลธรรมดาของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ ๑ ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. 
 ๑.๓ มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ ให้ได้ตามเป้าหมาย 
โดยเกษตรกรผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ (Promptpay) ในการรับ-โอนค่าเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 
พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัย และร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๑ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกร
และบคุคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความส าคัญของการประกันภัย 
 ๑.๔ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภยั (แบบ กษ ๐๒) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ ๐๒ เพื่อการรับประกันภยั) 
ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๑ 
เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในอนาคต และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริม
การเกษตรเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ 
 ๑.๕ มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ เช่นเดียวกับการด าเนินการของโครงการฯ ในปีการผลิต ๒๕๕๙ 
และ ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการดังกล่าวด าเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. 
และสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 
 ๑.๖ มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) 
ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๑ 
รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต ๒๕๖๑ ได้ทันที ภายหลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๑ และด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๑ ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

 
 ๑.๗ มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เตรียมการเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับภาระโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนหน่ึงในการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ๑.๘ มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยประสานงานกับ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๑ 
เพื่อให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๑ จะต้องมีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ของฤดูกาลเพาะปลูก
อย่างแท้จริง รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการประกันภัยในส่วนท่ีเกี่ยวกับจ านวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัย จ านวน
พื้นที่การเพาะปลูก ประเภทของภัยที่จะคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย อัตราค่าสินไหมทดแทน และความซ้ าซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาผลการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสม แต่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ และพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี 
ตลอดจนเร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลไปยังข้าวนาปรัง ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางการเกษตรเช่นกัน 
รวมถึงสินค้าเกษตรที่ส าคัญอื่น ๆ ในระยะต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  
  ๓. ให้กระทรวงการคลังได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือด าเนินการ

สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น จ านวน ๒,๓๓๘,๖๒๖,๑๐๐ บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกเพื่อด าเนินการสนับสนุนการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม 
โดยกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรื่อง การเตรียมการ
เพื่อด าเนินนโยบายส าคัญของทางราชการ) โดยจัดซื้อวัตถุดิบจากน้ ายางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือสถาบันเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 
 ๒. ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่เห็นควรมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราในรูปแบบที่หลากหลาย  
และสามารถใช้ปริมาณน้ ายางได้เป็นจ านวนมาก เพื่อให้สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส าหรับการด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร Para Rubber Polymer Soil Cement ให้พิจารณาด าเนินการ
ตามมาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.) ข้อก าหนดพิเศษ สว.พิเศษ ๑/๒๕๖๐ ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) 
ซึ่งจะช่วยให้การปรับปรุงผิวจราจรมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
 

   ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

    ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
  ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่เพื่อเป็นตลาดที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนน าสินค้าและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

เข้ามาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในแต่ละสัปดาห์ และให้ส่วนราชการที่จะจัดตั้งตลาดดังกล่าวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยด้วย
เพื่อให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดนั้น ๆ น าสินค้า
มาจ าหน่ายด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับตลาดอื่น ๆ  
ที่ได้มีการจัดตั้งและด าเนินการอยู่แล้วด้วย เช่น ตลาดประชารัฐ โดยอาจก าหนดให้มีวันพิเศษในแต่ละสัปดาห์ที่ให้มีการจ าหน่าย
สินค้าที่แตกต่างไปจากวันอื่น ๆ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP ตลาดอาหาร
ที่มีความปลอดภัย เป็นต้น 
  ๑.๒ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
  ๑.๒.๑ เร่งด าเนินการจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนนิยมไปเที่ยวชมเป็นจ านวนมาก 
เช่น อุทยานแห่งชาติ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในด้านการจราจร สถานที่จอดรถ และการรักษาความปลอดภัย 
  ๑.๒.๒ สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง
มากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เพียงพอ รวมท้ังการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 
  ๑.๒.๓ จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพจ าแนกตามเอกลักษณ์ไทยในด้านต่าง ๆ 
ให้มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางผ้าไหมไทย อาหารไทย ข้าวไทย ทะเลไทย เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ 
และมีเร่ืองราว (story) ประกอบเพ่ือเป็นการให้ความรู้และดึงดูดความสนใจ เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและการประกอบการ
ของชุมชนต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยให้รวมถึงการแปรรูปสินค้าของชุมชนด้วย 
  ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
ตรวจสอบการด าเนินโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ก าลังด าเนินการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีการกันพื้นที่ผิวทางการจราจร ปิดเส้นทาง หรือกีดขวางการจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของปัญหา
การจราจรติดขัดและปัญหามลพิษ โดยให้กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการจัดการพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งข้ึน และเกิดผลกระทบด้านการจราจรให้น้อยท่ีสุด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ร่วมกับบริษัท มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
จัดท าโครงการ The Michelin Guide Thailand เป็นโครงการต่อเนื่อง ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อสร้างการรับรู้
การท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พร้อมท้ังกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย
ด้านอาหารจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้เปิดตัวโครงการฯ และการแถลงข่าว
เปิดตัวคู่มือแนะน าร้านอาหารและที่พักระดับโลก ฉบับกรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖๑ หรือ “The Michelin Guide Bangkok 2018” 
รวมทั้งพิธีมอบรางวัล Chef Awards ซึ่งมีร้านอาหารที่ได้รับสองดาวมิชลิน ๓ ร้าน และระดับหนึ่งดาวมิชลิน ๑๔ ร้าน ซึ่งในจ านวน 
๑๔ ร้าน มีเพียง ๑ ร้านที่เป็นร้านอาหารประเภทริมทาง (Street Food) คือ ร้านเจ๊ไฝ และเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้จัดพิธี
ประกาศรางวัล Chef Awards และงาน Gala Dinner ภายใต้แนวคิด “Reaching for the Stars” ภายในงานมีการจัดพื้นที่
การแสดงสาธิตการจัดท าอาหารไทย “เมี่ยงกลีบบัว” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 
 ๑.๒ สรุปความคุ้มค่าสื่อ หรือ Media Value จากการด าเนินงานโครงการฯ ปีที่ ๑ (ปี ๒๕๖๐) สามารถสร้าง
การรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อมวลชนชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า ๑๖๐ ล้านคน (เป้าหมาย ๑๕๐ ล้านคน) 
คิดเป็นมูลค่าสื่อในประเทศประมาณ ๑๐ ล้านบาท และสื่อต่างประเทศไม่ต่ ากว่า ๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๒๙๗ ล้านบาท 
 ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ และความคุ้มค่า 
ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมในประเด็นต่ าง ๆ ทั้งจ านวนนักท่องเที่ยว 
การเข้ารับบริการในภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ในลักษณะการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

     ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีส าหรับการประชุม Asian and Pacific Energy Forum คร้ังท่ี ๒  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ของการประชุม Asian and Pacific Energy Forum 
ครั้งที่ ๒ ที่จะมีการรับรองในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยปฏิญญารัฐมนตรีฯ 
มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ เรื่องพลังงาน 
และสนับสนุนการหารือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิก  ESCAP เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการบรรลุวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) อาทิ การเพิ่มระดับบริโภคและการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด 
และพลังงานฟอสซิลที่ทันสมัย เพื่อลดการใช้พลังงานท่ีสิ้นเปลืองและการบริโภคที่สูญเปล่า โดยให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากข้ึน 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เป็นผู้ให้การรับรองในร่างปฏิญญารัฐมนตรีฯ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานหรือผู้แทนของกลุ่มประเทศสมาชิกดังกล่าวได้ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญารัฐมนตรีฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพลังงานด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงพลังงานได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ความคืบหน้าในการด าเนินการตามผลการเจรจาเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน (เครือข่ายคนเทพา

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของกระทรวงพลังงาน
ต่อเนื่องจากการที่ได้เจรจาท าข้อตกลงกับเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่า การด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการประเมินผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น กระทรวงพลังงานได้ประสานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ หากการด าเนินการในเรื่องใดจะต้องน าสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณา กระทรวงพลังงาน
ก็จะได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามแต่กรณีต่อไป 
 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
  ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่เพื่อเป็นตลาดที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนน าสินค้าและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ
เข้ามาจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในแต่ละสัปดาห์ และให้ส่วนราชการที่จะจัดตั้งตลาดดังกล่าวประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยด้วย
เพื่อให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดนั้น ๆ น าสินค้า
มาจ าหน่ายด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับตลาดอื่น ๆ  
ที่ได้มีการจัดตั้งและด าเนินการอยู่แล้วด้วย เช่น ตลาดประชารัฐ โดยอาจก าหนดให้มีวันพิเศษในแต่ละสัปดาห์ที่ให้มีการจ าหน่าย
สินค้าที่แตกต่างไปจากวันอื่น ๆ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP ตลาดอาหาร
ที่มีความปลอดภัย เป็นต้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
  ๑.๒.๑ เร่งด าเนินการจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีประชาชนนิยมไปเที่ยวชมเป็นจ านวนมาก 
เช่น อุทยานแห่งชาติ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในด้านการจราจร สถานท่ีจอดรถ และการรักษาความปลอดภัย 
  ๑.๒.๒ สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง
มากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เพียงพอ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานท่ีท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 
  ๑.๒.๓ จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพจ าแนกตามเอกลักษณ์ไทยในด้านต่าง ๆ 
ให้มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางผ้าไหมไทย อาหารไทย ข้าวไทย ทะเลไทย เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ 
และมีเรื่องราว (story) ประกอบเพื่อเป็นการให้ความรู้และดึงดูดความสนใจ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและการประกอบการ
ของชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยให้รวมถึงการแปรรูปสินค้าของชุมชนด้วย 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบการด าเนินโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ก าลังด าเนินการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีการกันพ้ืนที่ผิวทางการจราจร ปิดเส้นทาง หรือกีดขวางการจราจร ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของปัญหา
การจราจรติดขัดและปัญหามลพิษ โดยให้กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการจัดการพื้นที่เพื่อ  
ใหป้ระชาชนสามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเกิดผลกระทบด้านการจราจรให้น้อยท่ีสุด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วยเรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ ๖ เรื่อง เรื่องทราบ ๒ เรื่อง และเรื่องพิจารณา ๓ เรื่อง คือ (๑) การด าเนิน
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมืองภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่และเขตเมืองนครราชสีมา) ที่ประชุมมีมติมอบการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด าเนินโครงการโดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ รฟม. 
ควรด าเนินการก่อสร้างครั้งละ ๑ เส้นทาง ตามล าดับความส าคัญ (๒) โครงการศึกษาจัดท าระบบจอดแลว้จรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนแม่บทดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการจัดท าจุดจอด
แล้วจรและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป และ (๓) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เช่ือมต่อไปยัง
ถนนวงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรูปแบบการพัฒนาโครงการเพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อ
โครงการฯ บนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจที่ก่อสร้างไว้แล้วให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทั้งระบบทางด่วน และให้เชื่อมโยง
สอดคล้องกับการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุ่ม) ของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
รวมทั้งมอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพัฒนาโครงข่ายระบบทางด่วนทดแทนตอน N1 ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการฯ และ 
E-W Corridor เพื่อลดผลกระทบการจราจรบริเวณแยกเกษตร โดยการระดมทุนผ่าน Thailand Future Fund ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมขนส่งทางน้ าภายในประเทศ   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ (Ministerial Declaration of the International Conference on Inland Water Transport) ที่จะมีการรับรอง
ในการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการคมนาคมขนส่งทางน้ าภายในประเทศ ( International Ministerial 
Conference on Inland Water Transport) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองวรอตสวัฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ 
โดยร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ เพื่อรับรองวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขนส่งทางน้ าภายในประเทศในระยะ ๕ ปี 
ข้างหน้ารวมทั้งข้อเสนอกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของร่างปฏิญญาฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้  
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ 
 ๓. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ                   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสั ่งการของนายกรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบหรือดัดแปลงรถยนต์ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีแผนการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการประกอบหรือดัดแปลง
รถยนต์ ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถสามล้อสาธารณะ ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ตามมาตรฐานภายในประเทศและส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้งานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสะอาด ยกระดับเทคโนโลยีสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และมุ่งสู่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งในปี ๒๕๖๑  
ได้รับงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) โครงการพัฒนาเครือข่าย Food Truck ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้ผลิต ผู ้ดัดแปลง ผู ้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
ขยายตัวสู่อาเซียน ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

นอกจากน้ี ยังมีแผนการด าเนินการปกติของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และการส่งเสริมด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง ทั้งในด้านการเงิน การคลัง และแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
และผู้ขับขี่รถสามล้อสาธารณะ (รถตุ๊กตุ๊ก) ปรับเปลี่ยนรถสามล้อสาธารณะในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไปเป็นรถสามล้อ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และในระยะต่อไปให้พิจารณาขยายผลการด าเนินการไปยังรถประเภทอื่น ๆ 
เช่น รถน าเที่ยว ด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการการตลาดปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของประเทศทั้งระบบ
ให้มีความยั่งยืน เพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิต
ปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดมาก นั้น ให้กระทรวงกลาโหมบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวดขันการปราบปรามและจับกุมการลักลอบน าเข้า
ปาล์มน้ ามันผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อด าเนินการ
ให้ราคาปาล์มน้ ามันเป็นไปตามระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศไทยที่ประสบปัญหา ขาดแคลนวัตถุดิบ
และท าให้ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบและติดตามวัตถุดิบที่น าเข้ามา
จากต่างประเทศให้ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ 
รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับกรณีที่แรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนด้วย 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมและจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
ที่มีอยู่แล้วหรือที่มีแผนจะจัดตั้งขึ้นใหม่ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ และให้พิจารณาก าหนดแนวทางให้สถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมิภาคมีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันและของพื้นที่ 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนและภาระงบประมาณของประเทศ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ๓ เดือน 
โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นความต้องการของประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๒.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
[เรื่อง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on 
Reducing Marine Debris in ASEAN Region)] ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติก
ใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าน าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก นั้น 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย 

 

๖.๑๗  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ( Financial 
Technology : FinTech) ซึ่งประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
(๒) การผลักดันหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ  FinTech และ (๓) การจัดตั้ง
สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน ( Institute for Financial Innovation and Technology : InFinIT) เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาระบบนนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ในประเทศไทย โดยจัดตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และจัดตั้ง InFinIT ภายใต้มูลนิธิดังกล่าว รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ InFinIT ขึ้นเพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ InFinIT ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลั งรับความ เห็นและข้อสั ง เกตของกระทรวงดิ จิทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานคณะกร รมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี 
๔ เมษายน ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ๒.๑ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเหมาะสมและรูปแบบในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่จะด าเนินการ
ในรูปแบบมูลนิธิ โดยอาจพิจารณาปรับปรุงกลไกท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ด าเนินงาน เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ของกระทรวงการคลัง เป็นต้น ทั้งนี้ หากกระทรวงการคลังเห็นว่า ยังมีความจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันขึ้นใหม่เพื่อท าหน้าที่
ขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech อย่างเป็นรูปธรรม ก็ให้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันที่จัดตั้งใหม่
ให้มีความชัดเจน เหมาะสม เพื่อลดความซ้ าซ้อนกับกลไกเดิมที่มีอยู่ด้วย 
 ๒.๒ ในกรณีที่มีการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน ( Institute for Financial Innovation 
and Technology : InFinIT) ขึ้นในอนาคต ให้สถาบัน InFinIT บูรณาการและประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ทีท่ าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบกิจการ  FinTech 
เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) และสมาคมฟินเทคประเทศไทย เป็นต้น เพื่อช่วยให้การด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม 
FinTech มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

 ๓. ในส่วนของการด าเนินการเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจและสถาบัน  InFinIT 
รวมทั้งการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ 
เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการจัดตั้งสถาบัน InFinIT ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๑๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ASEAN 
Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting : TELMIN) ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน-๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐมนตรีอาเซียนได้ร่วมแลกเปลี่ยน
มุมมองและวิสัยทัศน์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีในภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้หยิบยกประเด็นส าคัญ ๓ เรื่อง คือ (๑) การก าหนดทิศทางด้านดิจิทัลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
(๒) เสนอจัดตั้งเวทีเพื่อหารือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การยกระดับการประสานงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอาเซียน
สาขาอื่น โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเสนอให้มีการจัดท าแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ของอาเซียน นอกจากนี้ ท่ีประชุมรับทราบการพัฒนาการด้านไอซีทีของอาเซียนในภาพรวมตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2020) และผลการด าเนินโครงการที่ส าคัญในปี ๒๕๖๐ เช่น การรับรองกรอบ
ความร่วมมืออาเซียน เรื่องค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศเพื่อสร้างความโปร่งใสและสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนอัตโนมัติในภูมิภาคอาเซียน การรับรองแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
เป็นต้น รวมทั้งรับรองปฏิญญาเสียมราฐ (Siem Reap Declaration) ว่าด้วยการเช่ือมโยงและความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อน าไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรวมตัวของประชาคมดิจิทัล 
 ๒. การประชุมหารือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยในส่วนของการหารือระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินโครงการ 
ASEAN-Japan Cybersecurity Cooperation Hub ระยะที่ ๒ โดยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน โดยญี่ปุ่นจะสนับสนุนงบประมาณในระยะเวลา ๔ ปี 
 ๓. การมอบรางวัล ASEAN ICT Awards 2017 โดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับทั้งหมด ๗ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลศิ 
จ านวน ๑ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ จ านวน ๒ รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จ านวน ๔ รางวัล ท้ังนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมมีความเห็นว่าควรให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผลงานเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งต่อยอดโดยส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีการแข่งขันอื่นต่อไป 
 ๔. การหารือทวิภาคี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้หารือทวิภาคีกับสภาธุรกิจ
สหรัฐอเมริกา-อาเซียน (United States-ASEAN Business Council : USABC) โดย USABC พร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เชิญชวน
ให้ USABC เข้ามาลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโครงการ Digital Park ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภค เงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๔๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(YoY) ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๖๘ (YoY) ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๘ ติดต่อกัน ส่วนหนึ่ง



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 
เป็นผลมาจากการขยายตัวของความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภค (Demand Pull) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศที่สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลจากการด าเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา โดยเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๖๑ (YoY) ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปรับตัวลดลงร้อยละ ๑.๙ (YoY) และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สูงขึ้นร้อยละ ๒.๙ (YoY) 
 ๒. แนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค (ทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อ
พื้นฐาน) อย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการลดลงต่อเนื่องของดัชนีราคาผู้ผลิต ประกอบกับเครื่องช้ีวัดด้านการบริโภคภาคเอกชนต่าง ๆ 
ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางช้ีว่าเศรษฐกิจในประเทศก าลังฟื้นตัวและมีอุปสงค์ในสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และการด าเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาเริ่มส่งผลดี ท าให้แนวโน้มเงินเฟ้อในปี ๒๕๖๑ มีทิศทาง 
ที่เข้าสู่เป้าหมายนโยบายการเงินส าหรับระยะปานกลางท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ท่ีร้อยละ ๒.๕±๑.๕ มากขึ้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย การส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขยายตัวสูงสุดในรอบ ๗ ปี 
ที่ร้อยละ ๑๐.๓ (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า ๒๐,๓๖๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการส่งออกกระจายสู่ตลาดศักยภาพและตลาดใหม่อื่น ๆ  ได้มากขึ้น ด้านการน าเข้า คิดเป็นมูลค่า ๑๙,๒๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ ๑๖ (YoY) จากการน าเข้าสินค้าต่าง ๆ เช่น สินค้าเช้ือเพลิง สินค้าทุน วัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการผลิตในประเทศ 
และสินค้าอุปโภคบริโภค ด้านการส่งออกรายสินค้าและรายตลาด โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ ๑๖ ทีร่้อยละ ๐.๓ (YoY) โดยเฉพาะข้าว น้ ามันปาล์ม ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป รวมทั้ง
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๒ ที่ร้อยละ ๑๑.๕ (YoY) จากการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ และน้ ามันส าเร็จรูป  ขณะที่
การส่งออกสินค้าบางชนิดหดตัว เช่น ทองค า และแผงวงจรไฟฟ้า ด้านการส่งออกรายตลาดยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ 
โดยเฉพาะญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียน และตะวันออกกลาง 
 ๒. แนวโน้มการส่งออกปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
ความสามารถในการปรับตัวของผู้ส่งออกของไทย และทิศทางราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามอุปสงค์โลก ส าหรับสินค้า
ส าคัญที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก 
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 
 

รายงานประจ าปีของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานประจ าคร่ึงปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจ าครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวร้อยละ ๔.๑ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก
ภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐ  
มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่การลงทุนภาครัฐหดตัวเนื่องจากการลงทุนบางส่ วนยังเผชิญกับข้อก าจัดด้านประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายของบางหน่วยงาน ท าให้ล่าช้าออกไปจากแผน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้ง
การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้น 
 ๑.๒ เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวล ส่วนด้านเสถียรภาพต่างประเทศยังคงอยู่
ในเกณฑ์ดี 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

 ๒. สรุปการด าเนินงานของ ธปท. 
  ๒.๑ ด้านนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ท่ีร้อยละ ๑.๕๐ เนื่องจากเห็นว่า ระดับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยงัเอื้อให้ภาวะการเงินผ่อนคลายเพียงพอและสนับสนุนให้เศรษฐกจิ
ขยายตัวได้อย่างเข้มแข็ง 
 ๒.๒ ด้านนโยบายสถาบันการเงิน โดยระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพ มีเงินส ารอง เงินกองทุน และสภาพคล่อง
อยู่ในระดับสูง 
 ๒.๓ ด้านนโยบายระบบช าระเงิน ธปท. ได้ส่งเสริมและพัฒนาบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการต่าง ๆ 
เช่น โครงการระบบพร้อมเพย์ และผลักดันให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้มาตฐาน  Quick Response Code (QR Code) 
เพื่อการช าระเงินและการโอนเงิน เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการรับเงินของภาคธุรกิจท่ีสะดวก และต้นทุนต่ า 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมการเช่ือมโยงระบบหรือบริการช าระเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยการผลักดัน
ให้มีกฎระเบียบที่รองรับและเอื้อต่อการช าระเงินข้ามพรมแดน และก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกัน 
 

รายงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าคร่ึงหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าครึ่งหลัง
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงิน โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๐ ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ ๔.๑ 
เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๗ ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส่งออกส าคัญ
และในเกือบทุกหมวดสินค้า และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ส าหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๐ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๖๖ ใกล้เคียงกับในช่วงครึ่งแรกของปีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๐.๖๗ 
ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๑ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐ ที่อัตราร้อยละ ๓.๙ จากการส่งออกสินค้า
และการท่องเที่ยวท่ีดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ขยายตัวชัดเจน 
 ๒. การด าเนินนโยบายการเงินในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๐ กนง. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ ๑.๕๐ 
โดยในการตัดสินนโยบายอัตราดอกเบี้ย กนง. ได้ค านึงถึงผลบวกและผลลบของแต่ละทางเลือกนโยบาย (Policy Trade-offs) 
ทั้งในด้านระยะเวลาที่อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย การสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 
และการสะสมความเปราะบางในระบบการเงินภายใต้ภาระอัตราดอกเบี้ยต่ าต่อเนื่อง และเห็นว่าระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบัน
มีความเหมาะสม 
 ๓. การติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทย
แม้ว่ามีทิศทางขยายตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่อง แต่การส่งผ่านผลดีจากการขยายดังกล่าวไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจน
และมีแนวโน้มใช้ระยะเวลานานกว่าในอดีต ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเชิงโครงสร้าง โดยประเด็นที่ กนง. 
ให้ความส าคัญ ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคุณภาพสินเช่ือในบางธุรกิจที่ยังด้อยลงแม้เศรษฐกิจ
ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรและธุรกิจ SMEs 
 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ คร้ังท่ี ๒  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการเปิดตลาดประชารัฐและการจัดสรรพื้นท่ีจ าหน่ายสินค้า การปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐาน
ตลาดประชารัฐ หลักสูตรและจัดการอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) คลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ การส่งเสริม



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

 
ตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว การประเมินโครงการตลาดประชารัฐเพื่อติดตามประเมินผลความส าเร็จโครงการตลาดประชารัฐ 
และก้าวต่อไปของโครงการตลาดประชารัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 

รายงานสถานการณ์ SMEs 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปี ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของ SMEs มีมูลค่า ๖,๕๕๐,๐๗๕ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๕.๑ คิดเป็นสัดส่วน ๔๒.๔ 
ของ GDP รวมทั้งประเทศ ปัจจัยสนับสนุนคือ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการค้าปลีกค้าส่งที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และภาคอุตสาหกรรม
ที่ขยายตัวได้ดีกว่าปีก่อน โดยภาคบริการมีบทบาทต่อการขยาย GDP ของ SMEs มากที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ ๔๐.๙ 
 ๒. การค้าระหว่างประเทศของ SMEs โดยมูลค่าการส่งออกรวมของ SMEs มีจ านวน ๖๒,๔๔๖.๑๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หดตัวร้อยละ ๕.๙๖ (YoY) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔.๘ ของการส่งออกรวมทั้งประเทศ สาเหตุเกิดจากการส่งออกสินค้าบางกลุ่มลดลง 
ได้แก่ หมวดอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หมวดยางและผลิตภัณฑ์ยาง และหมวดเม็ดพลาสติก 
ขณะที่สินค้า SMEs ยังคงส่งออกได้ดีคือ หมวดธัญพืช และข้าว ส่วนมูลค่าการน าเข้ารวมของ SMEs มีมูลค่า ๖๘,๙๔๒.๙๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ ๐.๙๙ (YoY) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ ของการน าเข้ารวมทั้งประเทศ โดยสินค้าที่น าเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ สินค้าหมวดอัญมณี
และเครื่องประดับ โดยเฉพาะทองค า หมวดผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม และหมวดเคมีภัณฑ์อื่น ๆ 
 ๓. จ านวนและการจ้างงานใน SMEs มีการจ้างงานทั้งประเทศจ านวนทั้งสิ้น ๑๔,๗๘๐,๐๐๑ คน เป็นการจ้างงาน
ในวิสาหกิจขนาดใหญ่ จ านวน ๓,๐๓๒,๙๐๘ คน และการจ้างงานใน SMEs จ านวน ๑๑,๗๔๗,๐๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๘ 
ของการจ้างงานวิสาหกิจรวมทั้งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 
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การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] 

คร้ังท่ี ๒๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรเีศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers 
(AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประ ชุม ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒๔ ที่ประชุมเห็นชอบประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
ที่สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๑ เสนอให้สมาชิกอาเซียนร่วมกันด าเนินการให้ส าเร็จในปี ๒๕๖๑ อาทิ การหาข้อสรุป
ความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน การจัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมในอาเซียน การจัดท าระบบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของอาเซียน การเช่ือมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนให้ใช้งานได้จริง การลงนามความตกลงการค้าบริการของอาเซียน 
การยกระดับความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน และที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับผลการศึกษาของส านักงานเลขาธิการอาเซียน
เกี่ยวกับการประเมินประเทศ/กลุ่มประเทศที่แสดงความสนใจที่จะจัดท าเขตการค้าเสรี (FTA) กับอาเซียนในอนาคต ได้แก่ สหภาพยุโรป 
แคนาดา สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) และกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) 
โดยที่ประชุมเห็นว่าการจัดท าความตกลง FTA กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากข้ึน จึงมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาเซียนควรใช้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นแนวทางในการเจรจา 
ที่อาเซียนจะต้องได้ประโยชน์มากขึ้นจาก FTA ที่ผ่านมา 
 ๒. การประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ที่ประชุมได้หารือการส่งเสริม
ความสัมพันธ์สองฝ่าย รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการหารือคณะท างานร่วมสองฝ่ายเพื่อจัดท ากรอบก าหนดขอบเขตการเจรจา  
FTA ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยที่ประชุมมอบให้คณะท างานร่วมสองฝ่ายหารือกันต่อ เพื่อให้สามารถจัดท ากรอบ
ก าหนดขอบเขตการเจรจาฯ ร่วมกัน และรายงานความคืบหน้าในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับกรรมาธิการยุโรป
ด้านการค้าครั้งต่อไปท่ีจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๒ 
 ๓. การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๔ ที่ประชุมย้ าความตั้งใจที่จะให้การเจรจา RCEP มีความคืบหน้าเพื่อให้สามารถสรุปผล 
ได้อย่างมีนัยส าคัญในปี ๒๕๖๑ และมอบแนวทางการเจรจาในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน กฎว่าด้วย
ถิ่นก าเนิดสินค้า และการแข่งขัน โดยขอให้สมาชิกมุ่งเน้นการเจรจาสองฝ่าย (Request & Offer Process) พร้อมปรับปรุงข้อเสนอ
เปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุนที่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสมาชิก เพื่อให้การเปิดตลาดเป็นไปอย่างมีนัยส าคัญเชิงพาณิชย์ 
 ๔. การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) กับผู้แทน
สภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ABC) และสมาคมพันธมิตรธุรกิจยุโรป-อาเซียน (Europe-ASEAN Business Alliance : 
EABA) โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการค้าการลงทุนของไทย โอกาสการขยายธุรกิจในไทย และแนวทางแก้ไข
ปัญหามาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป 
และรับที่จะช่วยผลักดันให้สหภาพยุโรปเริ่มกระบวนการหารือกับไทยโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-กัมพูชา คร้ังที่ ๖ และ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๖ 
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๓๗ 

กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา เป็นประธานร่วมการประชุมฯ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ 
ต่อไป ซึ่งผลการประชุมฯ ทั้งสองฝ่ายได้มีประเด็นเห็นพ้องร่วมกัน เช่น เป้าหมายการค้า โดยจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การค้า ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๓ การส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเมืองด่านชายแดนไทย-กัมพูชา การจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านการค้าสินค้าเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ระหว่างกัน การยกระดับ/เปิดจุดผ่านแดน การแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจร และการลงนามความตกลง
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างไทย -กัมพูชา เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยังมีประเด็นที่ท้ังสองฝ่ายมีข้อหารือและข้อกังวล เช่น การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชามายงัไทย การส่งออกสุกร
มีชีวิตจากไทยไปยังกัมพูชา ความร่วมมือเรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้า การส่งออกน้ ามันส าเร็จรูปจากไทยไปยังกัมพูชา
ทางถนน การจ ากัดจ านวนภาพยนตร์ไทยที่ฉายในกัมพูชา และการใช้บังคับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ไทย-กัมพูชา ควรพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพและความพร้อม และควรเตรียมความพร้อมในพื้นที่ 
อาทิ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและคลังสินค้า 
การเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง และการปรับปรุงพื้นที่ด่านศุลกากรเพื่อรองรับการเติบโตของการค้าชายแดน รวมทั้งควรติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามผลการประชุมฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน  
ซึ่งจะมีการน ากรอบการเจรจาฯ มาใช้ในการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ Task Force on development of legal instruments 
for ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย 
โดยกรอบการเจรจาฯ เป็นการก าหนดขอบเขตครอบคลุมการก าหนดหลักการ ข้อก าหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงาน
ของอาเซียนและของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาพิธีสารของภูมิภาค เพื่อน านโยบายด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน 
(ASEAN Food Safety Policy) และกรอบการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety 
Regulatory Framework) ไปปฏิบัติ ซึ่งจะเน้นการควบคุมและประกันความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่การผลิตขั้นต้นจนถึงผู้บริโภค 
 ๑.๒ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจ
ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เห็นควรแก้ไขค าว่า “สินค้าเกษตรและอาหาร” เป็น “อาหาร” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความในกรอบการก ากับดูแลความปลอดภัย
อาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Regulatory Framework : AFSRF) รวมทั้งก าหนดกรอบการเจรจาฯ ให้อยู่ภายใต้
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ใน AFSRF คือ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง  
ไม่ครอบคลุมถึงประเด็นคุณภาพอาหาร (เช่น ขนาด รูปร่าง) อาหารอินทรีย์ สวัสดิภาพสัตว์ ความยั่งยืน ความมั่นคงด้านอาหาร 
การปกป้องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

  ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๖ 

(6th GMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
ครั้งที่ ๖ (6th GMS Summit) ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และผู้น าประเทศลุ่มแม่น้ าโขงเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งสาระส าคัญของการประชุมฯ ผู้น า ๖ ประเทศ
ลุ่มแม่น้ าโขงให้ความเห็นชอบ (๑) แถลงการณ์ร่วมระดับผู้น า (Joint Summit Declaration : JSD) (๒) ร่างแผนปฏิบัติการฮานอย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (Hanoi Action Plan) และ (๓) ร่างกรอบการลงทุนในภูมิภาคปี ๒๕๖๕ (Regional Investment Plan : RIF2022) 
ซึ ่งประกอบด้วยโครงการความร่วมมือ จ านวน ๒๒๗ โครงการ ในสาขาความร่วมมือ ๑๐ สาขา มูลค่ารวมประมาณ 
๖๖.๕๙๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๒.๐๘๘ ล้านล้านบาท โดยในส่วนของประเทศไทยมีโครงการลงทุนและ
โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ ทั้งสิ้น ๗๙ โครงการ มูลค่ารวม ๑๐.๐๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการนี้ นายกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีข้อเสนอในการประชุมฯ ได้แก่ การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเพื่อการเช่ือมโยง
อย่างไร้รอยต่อ (Connectivity) การเร่งพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่อนุภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
(Competitiveness) และการผลักดันให้ GMS เป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน มีความมั่งคั่ง และยั่งยืน (Community) รวมทั้ง 
ได้เสนอแผนการท างานในช่วง ๕ ปีข้างหน้าและในระยะยาวเพื่อรับมือกับความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญ
ในอนาคต ในประเด็นส าคัญ ๆ เช่น ร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับมือกับวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ และร่วมมือกันด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (CBTA) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นต้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงานในระยะเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้น า ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ที่ต้องการให้เกิดการเช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อ 
(Connectivity) ทั้งในด้านการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มูลค่า
ทางเศรษฐกิจในภาพรวมของอนุภูมิภาคเพิ่มมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. ๒๐๑๘  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. ๒๐๑๘ ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขง
ตอนล่าง ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสาร
แสดงเจตนารมณ์เชิงนโยบายของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในการมุ่งเน้นการด าเนินงานตามพันธกรณีของความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีแนวคิดหลักคือ การเพิ่มพูนความพยายามและ
ความเป็นหุ้นส่วนของประเทศสมาชิกในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนของลุ่มแม่น้ าโขง 
 ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุม
สุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งท่ี ๓ เป็นผู้รับรองร่างปฏิญญาฯ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า คร้ังที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะมีการรับรอง
ระหว่างการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๑ แผนงาน IMT-GT ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระส าคัญเป็นการรับทราบและแสดงความช่ืนชมกับความส าเร็จที่ผ่านมา
ของโครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
การพัฒนาแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว และการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT เป็นต้น 
 ๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้น าประเทศแผนงาน  IMT-GT ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในวันที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 

        ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

      ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเร่งรัดการก าหนดแนวทาง
พัฒนาพ้ืนที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้น ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้รวมถึงการพิจารณาก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน
ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วย และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน ทั้งนี้ 
ให้ครอบคลุมถึงประเด็นท่ีเป็นความต้องการของประชาชนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีมติ ดังนี้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

 ๑.๑ โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบิน เห็นชอบหลักการโครงการฯ รวมทั้งเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ให้พ้ืนท่ีโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบิน ตั้งแต่สนามบินดอนเมือง ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ และรวมถึงสถานีสุวรรณภมูิ 
เป็นพื้นที่ “EEC” เพิ่มเติม ให้พื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบินตลอดแนวโครงการฯ ตั้งแต่สนามบินดอนเมือง
ถึงสนามบินอู่ตะเภาเป็น “เขตส่งเสริม” ให้รัฐบาลรับภาระหนี้โครงสร้างพื้นฐานของโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เป็นเงิน ๒๒,๕๕๘.๐๖ ล้านบาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อให้โครงการฯ สามารถเชื่อมต่อการเดินรถไฟกับโครงการรถไฟความเ ร็วสูงสายเหนือหรือโครงการรถไฟความเร็วสูง
สายตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๑.๒ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มอบให้ส านักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจัดประชุมช้ีแจงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทย หลังจากท่ีพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 ๑.๓ การก าหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มเติม มอบหมายให้ส านักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกศึกษาความเหมาะสม การขยายพื้นที่ EEC เพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเชื่อมโยงกับ 
๓ จังหวัดเดิม ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน และน าเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณภายในปี ๒๕๖๑ กรอบวงเงิน ๙๕ ล้านบาท 
เพื่อด าเนินการต่อไป 
 ๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น รับไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและรายงานผลการด าเนินการต่อ
ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป 



 

 

นโยบายท่ี 

๘ 

การพฒันาและส่งเสริม 

การใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา 

และนวตักรรม 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 
ไม่มมีติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายดา้นนี้ 



 

 

นโยบายท่ี 

๙ 

การรกัษาความมัน่คง 

ของฐานทรพัยากร และการสรา้ง 

สมดลุระหว่างการอนุรกัษ ์

กบัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
  

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการการตลาดปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มของประเทศทั้งระบบ
ให้มีความยั่งยืน เพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาราคาปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิต
ปาล์มน้้ามันออกสู่ตลาดมาก นั้น ให้กระทรวงกลาโหมบูรณาการการท้างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวดขันการปราบปรามและจับกุมการลักลอบน้าเข้าปาล์มน้้ามัน
ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการพิจารณาก้าหนดมาตรการเพื่อด้าเนินการให้ราคาปาล์มน้้ามัน
เป็นไปตามระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก้าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมและอัญมณีของประเทศไทยที่ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
และท้าให้ต้องน้าเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบและติดตามวัตถุดิบที่น้าเข้ามา
จากต่างประเทศให้ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก้าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ 
รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับกรณีที่แรงงานจากอุตส าหกรรมสิ่งทอ
อาจจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนด้วย 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมและจัดท้ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
ที่มีอยู่แล้วหรือที่มีแผนจะจัดตั้งขึ้นใหม่ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ และให้พิจารณาก้าหนดแนวทางให้สถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมิภาคมีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันและของพื้นที่ 
เพื่อลดความซ้้าซ้อนและภาระงบประมาณของประเทศ และให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้น้าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด้าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ๓ เดือน 
โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นความต้องการของประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าดังกล่าว



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๔๓ 

ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๒.๓ ให้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด้าเนินการปฏิรูปต้ารวจ โดยเฉพาะประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
[เร่ือง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เร่ือง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on 
Reducing Marine Debris in ASEAN Region)] ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติก
ใส่สินค้าเท่าที่จ าเปน็และกระตุ้นให้ผู้ซ้ือสินค้าน าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก นั้น 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

(EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO/GAW) เกี่ยวกับการตกลง
ยอมรับให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia : EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก 
ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO/Global Atmospheric Watch Programme : GAW) 
เกี่ยวกับการตกลงยอมรับให้ EANET เป็นเครือข่ายสนับสนุนของ WMO/GAW ซึ่งเป็นเอกสารก้าหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย EANET กับ WMO/GAW ในการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อก้าหนดความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่าย โดยมีการก้าหนดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ให้ข้อมูลส้าหรับทุกสถานีของ EANET แก ่WMO/GAW จัดเตรียมข้อมูลรายละเอยีด
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ระบบสารสนเทศข้อมูลสถานีของ GAW อนุญาตให้ WMO/GAW และ EANET ใช้ข้อมูลของซึ่งกันและกันได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นต้น 
 ๑.๒ เห็นชอบให้ผู้ประสานงานหลักของประเทศไทย (National Focal Point) ภายใต้เครือข่าย EANET 
(ผู้อ้านวยการส้านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ) เห็นชอบต่อร่างหนังสือฯ 
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรมีการพิจารณา
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและผลิตผลจากการปฏิบัติงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวส้า หรับการจัดการมลพิษอากาศ
และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ ไปพิจารณาด้าเนินการด้วย 
 ๓. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
(เพิ่มเติม) จ านวน ๑ เรื่อง คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และให้ กนอ. รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เห็นควรให้เพิ่มเติมมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องการก าจัดกากอุตสาหกรรม การจัดการน้ าเสียส่วนกลางหรือน้ าทิ้ง และการจัดการคุณภาพอากาศ 
(๒) การก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง เห็นควรระบุประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ให้ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาและประกาศกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้
ให้ชัดเจน และให้ความส าคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๓) พิจารณาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชน 
ในบริเวณทิศเหนือของพื้นที่ตั้งส านักงานขนส่งและกระจายสินค้าและเขตประกอบการเสรี เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อชุมชนโดยรอบ และเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme  on Reducing Emissions From 

Deforestation and Forest Degradation  in Developing Countries (UN-REDD Programme) ของประเทศไทย  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on Reducing 
Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD Programme) ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบ
งานเรดด์พลัส (REDD+) หรือที่เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการท าลายป่าและการท าให้ป่าเสื่อมโทรม 
รวมถึงการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า โดยโครงการจะสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  
ทั้งในเชิงเทคนิค วิชาการ และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นข้อตัดสินใจของการประชุมประเทศภาคีสมาชิก
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ๑.๒ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นหน่วยงานด าเนินงาน UN-REDD Programme 
 ๑.๓ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์
เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ 
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงานตามกรอบงาน REDD+ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทาง 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ส่วนของงบประมาณในการด าเนินงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
UN-REDD Programme ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว 
และ/หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาด าเนินการ ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๐ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครฐั 

 

 

 

 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้การขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบรับรอง การขอโอนใบอนุญาตหรือการขอใบแทน
เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร สามารถกระท าได้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หน่วยงานของรัฐที่จะด าเนินการตามร่างกฎกระทรวงนี้ ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย และกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองควรจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถรองรับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวอย่างแพร่หลาย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความน าจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความน าจับ
และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้แจ้งความน าจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานควรให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการคณะพิเศษประกอบด้วยผู้แทนกรรมการกฤษฎีกา และผู้ไม่ได้เป็นกรรมการกฤษฎีกา 
เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) บางคนเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยประกอบกันข้ึนเป็น
คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว และให้แต่งตั้ง
เลขานุการได้ตามความจ าเป็น ท้ังนี้ การเบิกเบี้ยประชุมให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งที่มาประชุมในอัตราเดียวกับ
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการกฤษฎีกาและเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วแต่กรณี ตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้เบิกจ่ายจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับเปลี่ยน
สถานภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ เป็นส่วนราชการไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงยุติธรรม ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรแก้ไขร่างมาตรา ๑๕ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ของสถาบัน และการกู้ยืมเงินของสถาบันตามร่างมาตรา ๑๓ (๕) จะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วย รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาตามร่างมาตรา ๑๘ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
สภาสถาบันที่มาจากบุคคลภายนอก และควรก าหนดให้มีการวางหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน 
การเก็บรักษาเงินรายได้ และระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง  
ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการที่สอดคล้องกับความเช่ียวชาญ
ของสถาบันฯ และวางระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนการผลิตและการพัฒนาก าลังคนให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมและรองรับการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ก าหนดวันสิ้นสุดความรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ
เพิ่มเติม 
 ๒. เห็นชอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตามบัญชีรายช่ือที่คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนครก าหนด ซึ่งจะต้องพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่เนื่องจากการยุบเลิกหน่วยงาน ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 ๓. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญคือ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
๗ รอบพระชนมพรรษาของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ไปเป็นของกรมธนารักษ์ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขระยะเวลาในร่างมาตรา ๓ และร่างมาตรา ๗ ให้เป็นไปตามข้อ ๑ 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๔. ให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
และเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ที่จะต้องพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ควรให้ใช้จ่ายจากเงินสะสมของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความซ้ าซ้อน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๕. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเพิ่มเติมให้ส านักข่าวกรองแห่งชาติเป็นราชการอื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

 
บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และตัดกรมศุลกากรออก เนื่องจากได้ถูกก าหนดให้เป็นหน่วยงานท่ีไม่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและ เงินช่วยเหลือ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยปรับเพดานขยายขั้นค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากเดิมที่มีจ านวน ๑๓ ขั้น 
ให้เท่ากับค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพรานที่มีจ านวน ๓๓ ขั้น ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติในประเดน็
ความเหลื่อมล้ าของค่าครองชีพ ควรมีมาตรการพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ทุกหน่วยงาน
ซึ่งมีรายได้น้อย ให้ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) รับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับภาระงบประมาณ
ที่จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาด าเนินการ และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ด าเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๐ โครงการ รวม ๑๙๒ หน่วย วงเงินงบประมาณ 
๑๕๓.๙๙๓๒ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการรายได้น้อยถึงปานกลาง
ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค [๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา (บ้านสานฝันปันน้ าใจ) จังหวัดล าปาง และจังหวัดตาก] ได้มีที่อยู่อาศัย
และได้มาตรฐาน ใกล้สถานที่ท างาน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ทั้งนี้ ให้กรมประชาสัมพันธ์
รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ความส าคัญในการควบคุม ก ากับดูแลโครงการดังกล่าว
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และจัดท า
รายละเอียด แบบรูปรายการ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละระดับ รวมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาแนวทางการจัดรัฐสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยให้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเข้าพักอาศัยในโครงการให้มีความชัดเจน และให้ความส าคัญกับกลุ่มข้าราชการผู้มีรายได้น้อยเป็นล าดับแรก รวมถึง
จัดท ามาตรการด าเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การจัดระเบียบการอยู่อาศัย การเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางส าหรับใช้ในการบ ารุงรักษา
อาคารและสภาพแวดล้อมทั่วไป และก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาในการอยู่อาศัยของโครงการ เช่น เมื่อข้าราชการมีระดับรายได้
เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดต้องออกจากโครงการและไปใช้สิทธิอื่น ตลอดจนพิจารณารูปแบบการก่อสร้างและขนาดการลงทุน 
ที่เหมาะสมและเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของส านักงบประมาณ เพื่อให้การใช้งบประมาณของภาครัฐเกิดประโยชน์
สูงสุด ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการการตลาดปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มของประเทศทั้งระบบ
ให้มีความยั่งยืน เพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มที่ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิต
ปาล์มน้ ามันออกสู่ตลาดมาก นั้น ให้กระทรวงกลาโหมบูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกวดขันการปราบปรามและจับกุมการลักลอบน าเข้าปาล์มน้ ามัน
ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดการพิจารณาก าหนดมาตรการเพื่อด าเนินการให้ราคาปาล์มน้ ามัน
เป็นไปตามระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อเกษตรกรด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมและอัญมณีของประเทศไทยที่ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
และท าให้ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบและติดตามวัตถุดิบที่น าเข้ามา
จากต่างประเทศให้ถูกต้องและได้มาตรฐานด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ 
รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับกรณีที่แรงงานจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนด้วย 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมและจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
ที่มีอยู่แล้วหรือที่มีแผนจะจัดตั้งขึ้นใหม่ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ และให้พิจารณาก าหนดแนวทางให้สถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมิภาคมีศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันและของพื้นที่ 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนและภาระงบประมาณของประเทศ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 ๒.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๆ ๓ เดือน 
โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่เป็นความต้องการของประชาชนด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๒.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็น
ที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นเพ่ือการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
[เรื่อง ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on 
Reducing Marine Debris in ASEAN Region)] ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจากจะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติก
ใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าน าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก นั้ น 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
และให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย 
   



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์มีประสิทธิภาพ สะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งรวมกับ
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ท่ีตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
และ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง  
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเคร่ืองส าอาง พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สุขอนามัย 
และความปลอดภัยของผู้ใช้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๖ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม ๖ ฉบับ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส านักงานกิจการยุติธรรม และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 ๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
 ๒. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
 ๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
 ๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
 ๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
 ๖. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งสถาบัน
พระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งรัฐ  



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง  
ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ. และข้อสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งมีบุคลากรหลายประเภทการจ้าง 
กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ละประเภทอย่างรอบคอบ
และครอบคลุม ควรจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านการแพทย์การพยาบาล หรือการสาธารณสุขเท่านั้น และควรมีความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตสิ านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแกไ้ข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยแก้ไขเพิ่มเติมค านิยามค าว่า พนักงาน กองทุน และ
สถานศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ 
การจัดตั้งกองทุนบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม และการแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษส าหรับความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และก าหนดเพิ่มเติมความผิด
ในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
เพื่อให้การด าเนินกิจการของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้กระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกันพิจารณา
ความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังนี ้
 ๑.๑ ควรก าหนดบทนิยามค าว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล” ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อความชัดเจนและ
มิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๑.๒ การก าหนดให้ผู้ท าการแทนผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ านวยการ เว้นแต่อ านาจหน้าที่
ของผู้อ านวยการในฐานะกรรมการ นั้น (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐) อาจท าให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม สมควรแก้ไขถ้อยค าดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
 ๑.๓ การก าหนดโทษส าหรับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (ร่างมาตรา ๑๘ 
เพิ่มเติมมาตรา ๓๙/๑) โดยมิได้ก าหนดโทษส าหรับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ด้วย อาจท าให้เกิด
ความลักลั่นต่อการบังคับใช้กฎหมาย ดังน้ัน ถ้าจะคงหลักการนี้ไว้ ก็สมควรก าหนดโทษให้ครอบคลุมกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้เยาว์ด้วย 
 ๑.๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม กรณีเพื่อเป็นทุนส าหรับด าเนิน
โครงการตามนโยบายของรัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ร่างมาตรา ๑๖ เพิ่มเติมมาตรา ๓๘/๑) ควรก าหนด
ขอบเขตของ “นโยบายของรัฐ” ให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐ กิจ
และสังคมแห่งชาติ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายในโอกาสแรกด้วยและการจัดตั้งกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อพัฒนาสังคมจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานหรือทุนหมุนเวียนอื่นที่จัดตั้งไว้แล้ว และการด าเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมควรค านึงถึงความมุ่งหมายของวัตถุประสงค์ในประการที่จะด าเนินโครงการ
ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งมีการบริหารจัดการให้สามารถตรวจสอบได้ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการสรรหา ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) และให้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ (คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า) 
รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเท่าที่จ าเป็นตามภารกิจ
ของคณะอนุกรรมการชุดนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระด้านงบประมาณในระยะยาว รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สัตวแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้สัตวแพทยสภาและบุคลากรของสัตวแพทยสภา
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหรือการวิจัยทางการแพทย์

และสาธารณสุขท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษา การฝึกอบรม 
หรือการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุข พ.ศ. .... มีสาราะส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ให้สถานพยาบาลที่จะด าเนินการจัดการศึกษา การฝึกอบรม หรือการวิจัย
ทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เห็นควรเพิ่มเติมถ้อยค าในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวบางประการและในร่างมาตรา ๙ (๔/๒) 
อาจไม่จ าเป็นต้องระบุรูปแบบของผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวอาจสามารถเป็นได้หลายรูปแบบ
ไม่ใช่เฉพาะในรูปแบบของเงินปันผล ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกองทุนรับทราบในโอกาสแรก 
และในการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจ ากัดจะต้องได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 

ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 
(ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
(Government Data Center) (ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบด้วย (๑) การประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” (๒) หลักเกณฑ์และแนวคิดการด าเนินการ Big Data 
Sandbox ส าหรับภาครัฐ (๓) ความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านข้อมูล และ (๔) การด าเนินการในระยะต่อไป 
 ๒. ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) มีการด าเนินการโดยผ่านช่องทาง GovChannel ในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย (๑) การเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (๒) การเช่ือมโยงข้อมูลเปิดภาครัฐ (๓) การเช่ือมโยง
ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (๔) การเช่ือมโยงกับเว็บไซต์กลางบริการอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ (๕) การเช่ือมโยงกับข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ (๖) การเช่ือมโยงกับข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ (National Statistics) (๗) ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครฐั 
(๘) ระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และ (๙) สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป 
 ๓. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) ในการหารือร่วมระหว่างส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) กับกระทรวงต่าง ๆ พบว่า มีหน่วยงานให้ความสนใจในการด าเนินการศูนย์ข้อมูลระดบักระทรวง (Ministry Data 
Center) และมีแนวโน้มจะใช้บริการ G-Services มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านศูนย์ข้อมูล
ทั้งด้านงบประมาณ ทักษะความสามารถของบุคลากร การบริหารจัดการ รวมถึงอุปสรรคด้านสถานท่ี ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถรองรับ
การขยายตัวของบริการในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

   
 
 
 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานการเสริมสร้างความซ่ือตรงในภาครัฐของประเทศไทยและรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

เพ่ือเข้าร่วมการประชุม ๒๐๑๘ OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum ขององค์การเพ่ือความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) 
ณ กรุงปารีส ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยและรายงานสรุปผลการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุม ๒๐๑๘ OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum ขององค์การ
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development  : OECD) 
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. รายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของไทย โดย  OECD ส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้จัดการประชุมสัมมนาและช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตามรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของไทย (Integrity Review 
of Thailand) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของไทย ซึ่งมีขอบเขตในการด าเนินการครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๑ การประมวลภาพรวม
และการบูรณาการหน่วยงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐ มิติที่ ๒ วัฒนธรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตภาครัฐ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ และมิติที่ ๓ การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว 
OECD ได้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของไทย ครอบคลุมการด าเนินการใน ๓ มิติดังกล่าว 
เช่น ระบบความซื่อตรงที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกันและบูรณาการท างานร่วมกัน โดยเสนอให้ไทยปรับขั้นตอนวิธีการและบูรณาการ
ค่าคะแนน ITA ให้เป็นตัวช้ีวัดเชิงนโยบายส าหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น 
 ๒. รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ ของ OECD ณ กรุงปารีส ระหว่าง
วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีผลการหารือทวิภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินความร่วมมือกับรัฐบาลไทยภายใต้
โครงการ Country Programme ระหว่างเลขาธิการ OECD และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มีสาระส าคัญครอบคลุม
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง OECD และไทยส าหรับความร่วมมือที่ผ่านมา รวมถึงการเร่งผลักดัน
โครงการ Country Programme ให้มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ประกาศ
เจตจ านงในการส่งเสริมความซื่อตรงในภาครัฐผา่น ๒ โครงการ ได้แก่ OECD Integrity Review of Thailand และโครงการ OECD 
Country Programme โดยมุ่งมั่นที่จะด าเนินการปฏิรูปการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบความซื่อตรงที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน และบูรณาการท างานร่วมกันสามารถปลูกฝังวัฒนธรรมความซื่อตรงในภาครัฐ  
ดังนั้น รัฐบาลไทยยินดีที่จะตอบรับแนวทางและข้อเสนอแนะของ  OECD เพื่อทบทวนและส่งเสริมนโยบายด้านความซื่อตรง 
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ OECD 
 

   ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีประเด็น  
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการอยู่แล้ว เช่น การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง การบริหาร
จัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน] การจัดท าฐานข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
การให้ความส าคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน การปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม และการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น  
รวมทั้งประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปด าเนินการ เช่น การทบทวนระยะเวลาในการจัดท าบันทึกข้อตกลงการซื้อขายน้ านมดบิ 
(MOU) ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรสิทธิและการจ าหน่ายนมโรงเรียน การมอบหมายหน่วยงานหลักในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการ การศึกษารายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบและครอบคลุมทุกประเด็น  



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

และการจัดท าแผนการปฏิบัติงานการบูรณาการ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เป็นต้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการพิจารณาดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง มาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือด าเนินการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเนื่องจากมีพฤติกรรม

ในทางทุจริต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเรื่อง มาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อด าเนินการถอดถอน
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เนื่องจากมีพฤติกรรมในทางทุจริต ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้หารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นสอดคล้องกัน
เกี่ยวกับการแก้ไขความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการสอบสวนและการกระท าความผิดของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สามารถกระท าได้ในทุกกรณี 
แม้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดจะพ้นจากต าแหน่งไปแล้วก็ตาม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม “การไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต” 
ก าหนดเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบต่อไปด้วย 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คร้ังท่ี ๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลการลงพื้นที่ครั้งที่ ๑ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ได้ลงพื้นที่
จัดเวทีประชาคมครบถ้วนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม จ านวน ๘,๗๗๙,๒๐๙ คน โดยสร้างความเข้าใจ
แนวคิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมช้ีแจงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
โดยประเด็นปัญหาความต้องการที่ได้รับจากเวทีประชาคมแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ ๕๒.๓๔) 
(๒) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ร้อยละ ๑๖.๖๔) (๓) ด้านการเกษตร (ร้อยละ ๑๑.๑๒) (๔) ด้านความมั่นคง 
(ร้อยละ ๘.๒๗) (๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๖.๖๗) และ (๖) ด้านสาธารณสุข (ร้อยละ ๔.๙๖) 
 ๒. ความก้าวหน้าการด าเนิน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ภายใต้กรอบหลักการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” และ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” 
 ๒.๑ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ได้แก่ แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกระทรวงการคลัง
เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๑.๔ ล้านคน รับแจ้งความประสงค์แล้ว ๖.๔ ล้านคน จากการลงพื้นที่
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ๑.๖๑ ล้านคน พบว่ามีผู้ประสงค์พัฒนาตน ๙.๑ แสนคน (ร้อยละ ๕๖) และไม่ประสงค์จะพัฒนาคน ๗ แสนคน 
(ร้อยละ ๔๔) ผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที ่ผ่านการสัมภาษณ์จะถูกส่งต่อให้ทีมหมอประชารัฐสุขใจวิเคราะห์ก่อนส่งให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ าจังหวัดพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
พัฒนาเป็นรายบุคคล 
 ๒.๒ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม/ชุมชน 



              สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
          (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

 
ขณะนี้ได้จัดท าเมนูทางเลือกให้เกษตรกรเสร็จแล้วและส่งมอบให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ และ (๒) แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน มีโครงการส าคัญ ประกอบด้วย โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง การปรับกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 
 ๑. ปรับกรอบระยะเวลาในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
ต าบล/ระดับชุมชน ครั้งท่ี ๓ จากวันที่ ๑๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็น ๑๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๔ จากวันที่ 
๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็น ๑๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ๒. ปรับกรอบระยะเวลาด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม 
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) จากเดิม “เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑” เป็น “ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้” รวมทั้งแก้ไขคู่มือการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับรูปแบบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. กขร. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติรับทราบร่างรายงานผลการด าเนินงาน
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีท่ี ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) และให้น ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ รับทราบรายงานฯ และให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์รายงานฯ เพื่อเผยแพร่ และน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. กขร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบ
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) จากการจัดพิมพ์เอกสารเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ เป็นการจัดท าในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-booK) 
เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป 
 

การส ารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี ๖ เดือน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี ๖ เดือน ซึ่งส านักงาน
สถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๒-๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ 
จ านวน ๕,๘๐๐ ราย โดยผลการส ารวจความคิดเห็นฯ ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสาร/รายงานของรัฐบาล ประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร/รายงานของรัฐบาล ด้านการด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ ๙๐ ทราบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาของรัฐบาล ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานของรัฐบาล ร้อยละ ๖๕.๘ ระบุว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล มากกว่าร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในส่วนของความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ ๖๓.๘ มีความเช่ือมั่น
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด การเพิ่มเบี้ยยังชีพอีก ๑๐๐ บาทต่อเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยในโครงการ
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนร้อยละ ๙๔.๓ เห็นด้วย และเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลด าเนินการอย่างเร่งด่วน ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
การควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า การแก้ปัญหายาเสพติด 
การแก้ปัญหาหนี้สิน และการปรับขึ้นค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรด าเนินการ (๑) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนรับทราบน้อย (๒) เร่งรัด
และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดกฎหมาย 
และติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาปรับวิธีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ของรัฐบาล โดยในประเด็นค าถามควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล ให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ กิจกรรม 
ตลอดจนจ าแนกตามระดับรายไดข้องประชาชน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
ในลักษณะการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย 
 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้าการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ความก้าวหน้าการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และการด าเนินการในระยะต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเสนอ 
 ๒. มอบหมายรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ประสานงานกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ คณะ เพื่อพิจารณาจัดล าดับกิจกรรมที่ส าคัญและเร่งด่วนในประเด็นการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และน ากิจกรรม
ปฏิรูปดังกล่าวมาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ในขั้นตอนการด าเนินการให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๓. แผนการปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ 
บัญญัติให้ระบุวงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการ ตลอดจนประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งปรากฏว่าแผนแต่ละด้าน
ระบุวงเงินไว้สูงมากและก าหนดให้ตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เป็นอันมาก โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมิได้พิจารณาความเร่งด่วน
และความพร้อมทางด้านบุคลากร และการเงินการคลังของประเทศตามความในวรรคสอง จึงให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียด  
ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทเสนอมายังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 ๔. มอบหมายส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์กับสาธารณชนเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการตามประเด็นการปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศให้ถูกต้อง ทั่วถึง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตรงกันด้วย 
 ๕. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งจัดท าระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรบัทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรอีย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ และตรวจราชการ 
ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ : จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) โดยจัดก าหนดการนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดบุรีรัมย์ และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบก าหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗-วันอังคารที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
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การปรบัปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 
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 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำรับร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
ไปตรวจพิจำรณำ โดยให้รับควำมเห็นของรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) เกี่ยวกับ (๑) กรณีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ควรก ำหนดให้คณะกรรมกำรนโยบำยส่งเสริมกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชนเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยช้ีขำด
และให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เป็นที่สุด (๒) บทบัญญัติของร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... 
มีหลักกำรในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ด้วย จึงควรพิจำรณำเชื่อมโยง
กับร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งควำมเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงคมนำคม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงำน กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงำนอัยกำ รสูงสุด 
ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เช่น ควำมชัดเจนของบทบัญญัติต่ำง ๆ  
ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ กำรละเว้นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรนโยบำยฯ ภำระ
งบประมำณที่เกิดขึ้น กำรใช้จ่ำยเงินกองทุนส่งเสริมกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน กระบวนกำรระงับข้อพิพำท และกรณี
ที่ต้องน ำเรื่องกำรจัดตั้งกองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เป็นต้น ไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึ่ง 
 ๒. ให้กระทรวงกำรคลังรับประเด็นดังต่อไปนี้ไปพิจำรณำแล้วส่งผลกำรพิจำรณำไปเพื่อประกอบกำรตรวจพิจำรณำ
ชองส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำต่อไป 
 ๒.๑ บทนิยำมค ำว่ำ “กิจกำรส่งเสริม” ในร่ำงมำตรำ ๔ ซึ่งก ำหนดประเภทกิจกำรรวม ๑๒ ประเภท ส่วนกิจกำรอื่น
ให้เป็นตำมที่พระรำชกฤษฎีกำก ำหนด นั้น เป็นกำรก ำหนดประเภทกิจกำรที่ไม่มีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับปรุงแก้ไขและอำจไม่ทันต่อ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงควรก ำหนดไว้ในกฎหมำยล ำดับรอง เช่น ประกำศหรือค ำสั่งของคณะกรรมกำรนโยบำยฯ 
 ๒.๒ ร่ำงมำตรำ ๒๑ กรณีกฎหมำยใดก่อให้เกิดปัญหำหรืออุปสรรคหรือเกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดท ำและด ำเนิน
โครงกำรร่วมลงทุน ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรหำรือกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบกฎหมำยดังกล่ำว เพื่อเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
หรืออุปสรรคต่อคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เพื่อน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งกำรหรือเสนอให้คณะกรรมกำรนโยบำยฯ ก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำเร่งรัดกำรจัดท ำและด ำเนินโครงกำรร่วมลงทุนในส่วนท่ีต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและให้หน่วยงำนของรัฐท่ีรับผิดชอบ
ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยฯ ก ำหนด นั้น อำจเป็นกำรก ำหนดให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรนโยบำยฯ มีอ ำนำจ
ในกำรละเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยเฉพำะกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ อันเป็นกำรก้ำวล่วงเข้ำไปท ำหน้ำที่
แทนฝ่ำยนิติบัญญัติ 
 ๒.๓ ร่ำงมำตรำ ๒๒ กรณีหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรอำจเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เอกชนที่จะด ำเนิน
โครงกำรร่วมลงทุนได้รับสิทธิและประโยชน์ เช่น ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือให้ใช้ทรัพย์สิน
ของรัฐในเชิงพำณิชย์นั้น กำรบัญญัติในลักษณะดังกล่ำวท ำให้คณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจยกเว้นกฎหมำย โดยที่กฎหมำยนั้นมีบทบัญญัติ
ที่ก ำหนดผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำให้สิทธิและประโยชน์ไว้อยู่แล้ว สมควรที่กระทรวงกำรคลังจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติในลักษณะเช่นนี้ โดยเทียบเคียงกับแนวทำงของพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือร่ำงพระรำชบัญญัติ
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ....  
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(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๕๙ 

 ๓. ให้กระทรวงกำรคลังเสนอเรื่อง กองทุนส่งเสริมกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชนต่อคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำร
ทุนหมุนเวียนตำมนัยมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
นโยบำยฯ แล้วแจ้งผลกำรพิจำรณำดังกล่ำวไปเพื่อประกอบกำรตรวจพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงกำรคลังรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงคมนำคมและส ำนักงบประมำณ
ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติกำรดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสำระส ำคัญ
เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญตัิกำรดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญำ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมสอดคลอ้ง
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและครอบคลุมกำรท ำธุรกรรมที่มีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้น ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ และให้ส่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ โดยให้รับควำมเห็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และสมำคมธนำคำรไทยเกี่ยวกับกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพิจำรณำข้อกฎหมำยที่อำจมีควำมเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบ
ต่อกำรบังคับใช้กฎหมำยฉบับอื่น ๆ กำรน ำแนวคิดด้ำนเศรษฐศำสตร์พฤติกรรมมำปรับใช้ เช่น กำรก ำหนดให้ภำคธุรกิจท่ีท ำสัญญำ
ต่ำงตอบแทนต้องระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญำไว้ในเอกสำรช้ีชวนหรือสัญญำ หรืออำจด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ให้มำกข้ึน กำรประกำศก ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำบริกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญำ กำรคุ้มครองเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน์ กำรแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค ำในบำงมำตรำ และกำรแก้ไขประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง กำรอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์ประกอบกิจกำรดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น ไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป 
 ๒. รับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยะเวลำ และกรอบสำระส ำคัญของกฎหมำยล ำดับรอง
ที่ออกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงกำรคลังรับควำมเห็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ
สมำคมธนำคำรไทยไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

เพ่ือสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรควบรวมธนำคำรพำณชิย์ไทย) มีสำระส ำคัญเป็นกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิุคคล ภำษีมูลค่ำเพิม่ 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ และอำกรแสตมป์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนำคำรพำณิชย์ หรือธนำคำรพำณิชย์ที่ควบเข้ำกัน หรือโอนกิจกำรทั้งหมด
หรือบำงส่วนให้แก่กัน ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ โดยให้รับข้อสังเกต
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมำตรกำรทำงภำษีตำมร่ำงพระรำชกฤษฎีกำนี้ ควรก ำหนดให้ครอบคลุมถึงกรณีกำรควบเข้ำกัน
หรือกำรโอนกิจกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนให้แก่กันในกรณี (๑) กรณีของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
และ (๒) กรณีของสถำบันกำรเงินหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน ทั้งในกรณี
ที่เป็นกำรควบเข้ำกันหรือกำรโอนกิจกำรให้แก่กันภำยในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน และข้ำมกลุ่มธุรกิจกำรเงิน รวมทั้งควรสนับสนุน
มำตรกำรทำงภำษีเฉพำะกรณีเมื่อมีกำรควบเข้ำกันหรือกำรโอนกิจกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนให้แก่กันแล้ว สถำบันกำรเงิน 
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินแลว้ แต่กรณีที่ควบเข้ำกันหรือรบัโอนกิจกำรทั้งหมดหรือบำงสว่นดังกล่ำว ต้องมีสัดส่วนผูถ้ือหุ้นต่ำงชำติ
ไม่เกินร้อยละ ๔๙ ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด ไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงคมนำคม กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงอุตสำหกรรมด ำเนินกำรให้มีกำรลดค่ำธรรมเนียม
จดทะเบียนกำรโอนและค่ำจดทะเบียนกำรจ ำนองอสังหำริมทรัพย์หรืออำคำรชุดตำมประมวลกฎหมำยที่ดินและกฎหมำย
ว่ำด้วยอำคำรชุด ค่ำธรรมเนียมกำรโอนทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก และค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

และนิติกรรมเครื่องจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องจักร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรควบรวมธนำคำรพำณิชย์ไทย ตำมที่
กระทรวงกำรคลังเสนอต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงกำรคลังรับควำมเห็นของส ำนักงบประมำณและส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติเกี่ยวกับกำรขยำยกิจกำรไปต่ำงประเทศ สถำบันกำรเงินไทยควรมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
อย่ำงแท้จริง และมีแนวทำงรองรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรในระดับภูมิภำค เพื่อให้กำรด ำเนิ นกำรตำม
ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำนี้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีดังกล่ำวให้กับ
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกำสแรก และจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรภำษีดังกล่ำว เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรให้คณะรัฐมนตรีทรำบ 
ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
   

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑    
เร่ือง  การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอืน่นอกเหนือ 

จากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำกฎหมำยและกำรด ำเนินกำรโดยวิธีกำรอื่น
นอกเหนือจำกกำรจัดท ำกฎหมำยเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. กฎหมำยที่ต้องจัดท ำภำยใน ๔-๘ เดือน นับจำกวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ จ ำนวน ๑๖ เรื่อง ได้รับกำรรำยงำนผลแล้ว 
จ ำนวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมำย จ ำนวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ จ ำนวน ๘ ฉบับ และเป็นกฎหมำย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ ำนวน ๘ ฉบับ 
 ๒. กฎหมำยที่ต้องจัดท ำภำยใน ๑-๒ ปี นับจำกวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ จ ำนวน ๖ เรื่อง ได้รับกำรรำยงำนผลแลว้ 
จ ำนวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมำย จ ำนวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำทั้ง ๘ ฉบับ 
 ๓. กฎหมำยที่ต้องจัดท ำโดยไม่ก ำหนดระยะเวลำ แต่ควรด ำเนินกำรภำยใน ๑-๒ ปี นับจำกวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 
จ ำนวน ๓๗ เรื่อง ได้รับกำรรำยงำนผลแล้ว จ ำนวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมำย จ ำนวน ๘๑ ฉบับ โดยเป็นกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
จ ำนวน ๓๑ ฉบับ และเป็นกฎหมำยที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ จ ำนวน ๔๘ ฉบับ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๖๑ 

 ๔. กำรด ำเนินกำรโดยวิธีกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรจัดท ำกฎหมำย จ ำนวน ๓๐ เรื่อง ได้รับกำรรำยงำนผลครบถ้วนแล้ว 
จ ำนวน ๓๐ เรื่อง 
 ๕. มำตรกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ำกฎหมำย และกำรด ำเนินกำรโดยวิธีอื่น ๆ จ ำนวน ๓๘ เรื่อง ได้รับ
กำรรำยงำนผลครบถ้วนแล้ว จ ำนวน ๓๘ เรื่อง 
 

การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการด าเนินคดี

ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
และแนวทางในการด าเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๔๙ (เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง กำรด ำเนิน
คดีอำญำ คดีแพ่ง และคดีปกครอง) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มกรำคม ๒๕๕๐ (เรื่อง แนวทำงในกำรด ำเนินคดีอำญำ คดีแพ่ง 
และคดีปกครอง) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๘ และ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๐ (เรื่อง กำรยุติกำรด ำเนินคดีแพ่ง
ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) และเห็นชอบแนวทำงในกำรด ำเนินคดีของรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ ดังน้ี 
 ๑.๑ กำรด ำเนินคดีอำญำ เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำต่อรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ให้แจ้งควำมร้องทุกข์ให้พนักงำนสอบสวนด ำเนินคดี
กับผู้กระท ำควำมผิด ไม่สมควรว่ำจ้ำงทนำยควำมยื่นฟ้องคดีอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดเอง และในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐดังกล่ำว
ถูกเอกชนฟ้องเป็นคดีอำญำ ให้ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรแก้ต่ำงคดี ถ้ำพนักงำนอัยกำรปฏิเสธหรือขัดข้องในกำรรับแก้ต่ำง  
ให้หน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวมีสิทธิว่ำจ้ำงทนำยควำมด ำเนินคดีได้ 
 ๑.๒ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อพิพำทระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ กรณีคดีใกล้ขำดอำยุควำม เมื่อมีข้อพิพำท
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ให้หน่วยงำนของรัฐใช้ควำมระมัดระวังในกำรด ำเนินคดีเพื่อมิให้คดีขำดอำยุควำมหรือพ้นก ำหนดเวลำฟ้องคดี 
และในกรณีที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกงบประมำณไม่เพียงพอ หำกคดีใกล้ขำดอำยุควำม
หรือใกล้พ้นก ำหนดเวลำฟ้องคดี และยังไม่สำมำรถส่งข้อพิพำทไปยังส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้ ให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีกำรรับสภำพหนี้เพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น 
 ๑.๓ กำรด ำเนินคดีที่ขำดอำยุควำม กรณีคดีขำดอำยุควำมแล้ว แต่หน่วยงำนของรัฐยังยืนยันให้พนักงำนอัยกำร
ด ำเนินคดีให้ทั้งที่เห็นได้ล่วงหน้ำว่ำ หำกด ำเนินคดีต่อไปก็มีแต่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร กล่ำวคือเสียค่ำใช้จ่ำย 
เสียเวลำ เสียก ำลังคนในกำรปฏิบัติงำนโดยเปล่ำประโยชน์ อีกทั้งกำรด ำเนินคดีของรัฐไม่ควรด ำเนินกำรในลักษณะที่เอำรัด
เอำเปรียบเอกชนด้วยกำรคำดหวังว่ำ เอกชนอำจไม่ยกอำยุควำมขึ้นต่อสู้คดี เพรำะควำมไม่รู้กฎหมำยหรือควำมหลงลืม หรืออำจขำดนัด
ยื่นค ำให้กำร หรือขำดนัดพิจำรณำ เพรำะมีผลให้กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมของรัฐขำดควำมน่ำเช่ือถือ ดังนั้น หน่วยงำนของรัฐ
จึงไม่ควรน ำคดีที่ขำดอำยุควำมแล้วส่งให้พนักงำนอัยกำรด ำเนินกำรต่อไป 
 ๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๔ (เรื่อง กำรก ำหนดหลักกำรและปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีในศำลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ ำ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีในศำลปกครอง) และเห็นชอบแนวทำงในกำรด ำเนินคดีในศำลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี 
นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีในศำลปกครอง ดังนี้ 
 ๒.๑ มอบอ ำนำจในกำรด ำเนินคดีปกครองในนำมคณะรัฐมนตรีในศำลปกครองให้พนักงำนอัยกำรเป็นผู้ว่ำต่ำงแก้ต่ำง
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ฟ้องคดี หรือผู้ถูกฟ้องคดีปกครองทุกศำลและทุกช้ันศำลปกครองจนกว่ำคดีถึงที่สุด และให้มีอ ำนำจ
ด ำเนินกระบวนพิจำรณำใดได้ทุกประกำร ไม่ว่ำจะเป็นไปในทำงจ ำหน่ำยสิทธิหรือไม่ก็ตำม เช่น กำรยอมรับตำมที่คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึง่
เรียกร้อง กำรถอนฟ้อง กำรประนีประนอมยอมควำม กำรสละสิทธิหรือใช้สิทธิในกำรอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด หรือในกำร
ขอให้พิจำรณำคดีใหม่ ตลอดจนให้มีอ ำนำจมอบอ ำนำจช่วงให้นิติกรไปด ำเนินกำรใด ๆ แทน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

 ๒.๒ กรณีคณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดี
ปกครองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องโดยตรง ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรน ำค ำสั่งศำลปกครองที่ให้ท ำค ำให้กำรแก้ค ำฟ้องเสนอนำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย
มีค ำสั่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป โดยให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีและไม่ต้องน ำเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ประสำนงำน
กับส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมควำมเห็นแล้วยกร่ำงค ำให้กำร
ยื่นต่อศำลปกครอง และด ำเนินกำรหรือประสำนงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคดีต่อไป 
 ๒.๓ กรณีนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีปกครอง
ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีและไม่มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรน ำค ำสั่งศำลปกครองที่ให้ท ำค ำให้กำรแก้ค ำฟ้องเสนอนำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย
มีค ำสั่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ทั้งนี้ ให้ประสำนกับส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมควำมเห็นแล้วยกร่ำงค ำให้กำรยื่นต่อศำลปกครอง และด ำเนินกำรหรือประสำนงำน ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคดีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของมติคณะรฐัมนตรี 
 

 

 

 

 

 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

 
                       

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๓ เม.ย. ๑๐ เม.ย. ๑๗ เม.ย. ๒๔ เม.ย.

๔๓
๓๘ ๓๖

๕๕

๐

๘๐๐

๑๖๐๐

๒๔๐๐

๓๒๐๐

๔๐๐๐

๑๖ ก.ย. ๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๘

๓,๔๖๖ ๓,๔๐๔

๒,๘๑๘

เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๒  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๖๙ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๔๓ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๒๐ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๓ เรื่อง และ วาระอ่ืน ๆ ๖ เรื่อง  

 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

––  

 
 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ ธ.ค. ๖๐ ม.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑

๒๓๓
๒๑๓ ๒๑๕

๒๔๔

๑๙๕
๑๗๐ ๑๗๒

วาระเพ่ือทราบ ๑๒๐ เร่ือง (๖๙.๗๗ %)

วาระอื่นๆ ๖ เร่ือง (๓.๔๙ %)

วาระประธานแจ้ง ๓ เร่ือง (๑.๗๔ %)

วาระพิจารณา ๔๓ เร่ือง (๒๕ %)

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๒  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๖๓ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๔๓   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๔๐  เรื่อง  วาระจร    ๓  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ     ๑๒๐   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๙๓  เรื่อง  วาระจร  ๒๗  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๔๐

๙๓

๓
๒๗

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๑๖๓  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๗๑ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๗๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๑
๑

๖
๒

๑
๑
๑
๑

๒
๖

๕
๔

๓
๒

๕
๑๒

๕
๔
๔

๕
๑๑
๑๑

๔
๑

๑๒
๑๘

๔
๓๙

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

กสทช.

สปสช.

ผผ.

สว.

สม.

ศย.

พว.

ปปช.

ปปง.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ดศ.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๒  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

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 ๑๐๗ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๖๕ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๒๖ เรื่อง
๗๓.๒๖ %

เรื่องกฎหมาย
๔๖ เรื่อง

๒๖.๗๔ %

นโยบายรัฐบาล, 
107, 62.21%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๒  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๖๕ เรื่อง 
๓๗.๗๙ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๗ เรื่อง 
๖๒.๒๑ % 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๒  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๗๓ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๑

๑๒
๖ ๘ ๕

๒๔

๘

๐
๔

๓๐

๕

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  ๑๐๓  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๙

๓๓ ๓๕

๖ ๗
๓

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๓  เรื่อง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๗๕ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๒๘ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๙ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

 
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีจ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 

- คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ าและสินค้าประมงจากการท าประมง  

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  
 

ภาคตะวันตก
จ านวน ๓ เร่ือง

๑๐.๗๐ %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน ๕ เร่ือง

๑๗.๘๘ %

กทม. และปริมณฑล
จ านวน ๓ เร่ือง

๑๐.๗๐ % 

ภาคตะวันออก
จ านวน ๓ เร่ือง

๑๐.๗๐ %
ภาคตะวันตก

จ านวน ๑ เร่ือง
๓.๕๗ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๕ เร่ือง

๑๗.๘๘ %
ภาคใต้

จ านวน ๘ เร่ือง
๒๘.๕๗ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๔
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  ๒๘  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

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

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๘๖๘/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... (สรุปผลการประชมุ

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๑) 

๑๑๙๙๑/๖๑ [๒๔/๐๔/๒๕๖๑] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๑๙๘/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] 
๔. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ๑๑๑๘๑/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] 
๕. ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๔๐๑/๖๑ [๑๗/๐๔/๒๕๖๑] 
๖. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ๑๐๗๘๕/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] 
๗. ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๘๐๐/๖๑ [๑๐/๐๔/๒๕๖๑] 
๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... ๑๐๐๕๙/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] 
๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ๑๐๐๗๐/๖๑ [๐๓/๐๔/๒๕๖๑] 
 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๓๒ 
รวม ๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ  ๗๗ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีจ านวน ๒,๐๓๙ 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         ๓     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๕๗     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน       ๑๐     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๕๐     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๑,๙๑๙    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒,๐๓๙    เรื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ปปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กห. กระทรวงกลาโหม ปปช.. ส านักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กค. กระทรวงการคลัง พว. ส านักพระราชวัง 
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สม. ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ผผ. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คค.   กระทรวงคมนาคม สปสช. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กสทช. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

 






