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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 มิถุนายน ๒๕๖๑ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ (จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ 
การขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย และรายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จังหวัด
เชียงราย เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็น
การสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

 

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

๑๘๓๒๐/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน 

  

ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมง
หรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าถือปฏิบัติ พ.ศ. ....  

๑๗๗๒๓/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๒ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๓ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมติคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑๘๔๑๔/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๔ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ  
ป้องกันประเทศ 

  

ขอความเห็นชอบในการจัดทําร่างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัย  
และพัฒนา  

๑๙๔๑๐/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๔ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย 
ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจําปี ๒๕๖๑  

๑๗๐๙๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

๑๖๘๓๓/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 
ครั้งที่ ๓  

๑๖๘๑๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๖ 

ผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๔  ๑๖๙๕๘/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๖ 

สารบญั



 
 - ๒ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐลัตเวียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและราชการ  

๑๖๘๘๘/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๖ 

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓  

๑๗๖๓๙/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๗ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ 
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓  

๑๘๔๒๘/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๗ 

ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจําปี ของหัวหน้า
ฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๒ และเห็นชอบในหลักการ
ต่อการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปี ของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๓  

๑๘๕๗๘/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๘ 

รายงานผลการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๕๑  
และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๑  

๑๙๐๙๗/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๙ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน ๑๙๐๘๖/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๙ 
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ และ
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๑๙๔๕๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๑๐ 

ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพ่ิมเติม) สําหรับการจัดทําความตกลง  
การค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี  

๑๙๔๙๕/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๑๐ 

ร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร  

๑๙๔๓๘/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๑๑ 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่  
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหา  
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก 
และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

  



 
 - ๓ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการจ่ายเงิน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

๑๖๘๔๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๑๒ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา 
เขตป่าสงวน 

  

ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน 

  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  

๑๘๔๔๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๑๓ 

ภาวะสังคมไทย   

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึงปี ๒๕๖๑  ๑๙๑๐๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๑๓ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๑๔ 
ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษา  
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย  

๑๘๘๖๔/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๑๕ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

     ๔.๓ กระจายอํานาจการบรหิารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๑๖ 

     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน

เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๑๗ 

 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ   

     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี   

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 

  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา 

  

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๘๑๗๖/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๒๐ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๒๐ 

     ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

     ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี  ๑๙๒๑๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๒๑ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ  
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ 
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

     ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุข 
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๖.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

     ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

     ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้ 

  

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ว ๒๘๖/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๒๓ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๒๓ 
การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย  
ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑  

๑๘๕๘๘/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๒๔ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๒๔ 

วาระสําคัญของรัฐบาล   
แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  

๑๗๕๗๗/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๒๕ 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  ๑๗๘๙๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๒๖ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
สัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap  
Arrangement) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น  

๑๙๒๙๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๒๖ 

     ๖.๘ แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนํ้า  
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 

  

     ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

  

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔)  ๑๖๘๘๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๒๗ 
การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ เลขที่ ๕/๒๕๑๕/๙ และ
เลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑  

๑๗๑๐๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๒๗ 

โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ ๑๗๐๘๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๒๘ 
การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

๑๗๑๔๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๒๘ 



 
 - ๖ -
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     ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลด
อัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙] 

๑๗๐๗๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๒๙ 

     ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ   

     ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน 
ครั้งที่ ๒๓ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕  

๑๖๘๔๕/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๒๙ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  ๑๖๘๔๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๓๐ 
ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ให้บริการครัวการบินแก่สายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบิน  
ณ ท่าอากาศยานแห่งอ่ืนนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

๑๖๙๗๘/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๓๐ 

ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคล  
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
พ.ศ. ....  

๑๖๘๖๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๓๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๓๑ 

วาระสําคัญของรัฐบาล   

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) 
และผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ  

๑๗๕๗๑/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๓๒ 

     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๓๓ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต 
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  
  

รายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกร่าง  
มาตรการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

๑๙๑๑๕/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๓๔ 

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ  
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

ว ๓๑๑/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๓๔ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑  ๑๖๙๘๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๓๕ 
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑  ๑๙๒๒๐/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๓๕ 
รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ๑๘๑๖๖/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๓๕ 

หน้ีสาธารณะ   

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผน  
การบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๘๔๔๕/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๓๖ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ครั้งที่ ๓ ๑๘๑๘๐/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๓๖ 

กองทุนหมุนเวียน   
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน) 

๑๙๗๒๖/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๓๗ 

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย)  

๑๙๕๒๕/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๓๗ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์
และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑  

๑๙๔๘๗/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๓๘ 
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    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

ทุกระดับ 
  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบ  
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

การประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
( Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : 
ACMECS) ครั้งที่ ๘  

๑๖๘๗๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๓๘ 

ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน  
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ๖ ประเทศ (GMS Summit) 
ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

๑๘๕๙๗/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๓๙ 

    ๗.๕ ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า  
ชายแดน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   ว ๒๘๗/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๔๐ 
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง  
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  
สําหรับการบริหารสํานักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

๑๙๔๘๓/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๔๐ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

     ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๔๑ 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 
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 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  

ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘ .๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๘๗/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๔๒ 
ร่างตราสารต่ออายุความตกลงเก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ  
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา  

๑๙๔๑๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๔๓ 

๙.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง 
     สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  

     ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
และสัตว์ป่า 

  

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

  

     ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  ว ๓๐๔/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๔๔ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๔๔ 

     ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย   

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐  ๑๗๖๕๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๔๕ 
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๘๔๒๓/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๔๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๔๖ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : 
ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability)  

๑๙๑๑๗/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๔๗ 
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๑๐.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ 

  

การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี  ว(ร) ๒๕๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๔๘ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

แจ้งผลการดําเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง  ๑๖๖๒๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๔๘ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๔๘ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๔๙ 
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเร่ือง
ต่อคณะรัฐมนตรี  

ว ๓๒๑/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๕๐ 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๑๖๙๗๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....  ๑๖๙๐๑/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๕๑ 
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ  

๑๗๔๕๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๕๑ 

ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....  ๑๗๖๗๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๕๒ 
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๑๘๓๔๗/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๕๒ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัย
ล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร พ.ศ. ....  

๑๘๑๙๖/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๕๓ 

ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งได้รับ  
การแต่งต้ังเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ....  

๑๘๔๕๑/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๕๓ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๘๓๘๓/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๕๓ 
ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๑๙๔๔๘/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๕๓ 

ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจํา
ในน่านนํ้า ลําแม่นํ้า หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. ....  

๑๙๒๓๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๕๔ 

ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๙๒๔๖/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๕๔ 
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       ๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์  
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

การดําเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด  
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  

๑๖๖๙๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๕๕ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๖๙๔๗/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๕๕ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ   ว(ร) ๒๙๑/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๕๖ 
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ว ๓๐๗/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๕๖ 
ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....  

ว ๓๓๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๕๗ 



 
 - ๑๒ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ  

๑๙๕๒๐/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๕๗ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่   

กําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ว(ร) ๒๔๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๕๘ 

คําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ   

ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  

ว ๓๑๐/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๕๘ 

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑] ๕๘ 

วาระสําคัญของรัฐบาล   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนล่าง ๒  

๑๗๖๖๕/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๕๙ 

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  

๑๗๘๘๒/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑] ๖๐ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ) 

๑๘๓๕๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๖๑ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  



 
 - ๑๓ -

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า
      ๑๑ .๔ นํา เทค โน โลย ีที ่ท ันสม ัยและความรู ้ท า ง  

นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี
ทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  

การจัดทํากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํากฎหมายและ  
การดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดทํากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๑๖๖๘๘/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑] ๖๒ 

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ   

ขอให้เร่งรัดดําเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี  ๑๘๘๕๖/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑] ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น  



 
 - ๑๔ -

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๖๓ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๖๔ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๖๕ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๖๖ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๖๗ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 ๖๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา  

   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๖๘ 

   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๖๙ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๗๐ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๗๐ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

๗๑ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๗๒ 

ตารางอักษรย่อ ๗๓ 

 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๑ 

การปกป้องและเชิดชู 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

 
 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) การประชุมคณะกรรมการโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริของส่วนราชการในพระองค์ร่วมกับคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ เพื่อติดตามผลการด าเนินการจัดท าโครงสร้างและแนวทางการด าเนินการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
(๒) จิตอาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และ (๓) จัดกิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” ในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง จ านวน ๘ จังหวัด 
เพื่อให้คนชรา คนพิการ และเด็กก าพร้าที่เป็นผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 
 ๒. การด าเนินโครงการฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข 
เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา จังหวัดเชียงใหม่ (๒) จัดกิจกรรม Kick off โครงการขุดลอก ล าห้วย คูคลอง และปรับภูมิทัศน์
รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสกลนคร และ (๓) จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และขุดลอกวัชพืช
บริเวณคลองส่งน้ า คลองเจริญ เขตเทศบาลนครอุดรธานี เชื่อมต่อกับเขตเทศบาลหนองส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๒ 

การรกัษาความมัน่คงของรฐั 

และการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท้าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น ้าถือปฏิบัติ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท้าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้้า
ถือปฏิบัติ พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท้าการประมง
หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้้าถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการท้าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่เห็นควรปรับปรุงถ้อยค้าในข้อ ๕(๔) ของร่างกฎกระทรวงฯ เป็น “แจ้งงด
การใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย โดยแนบส้าเนาที่เกี่ยวข้องมาด้วย” เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการงดใช้เรือ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยเรือไทยบัญญัติไว้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเรือประมง
เข้าใจถึงความจ้าเป็นในการด้าเนินการตามร่างกฎกระทรวงฯ และพิจารณาแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยน
หรือติดตั้งระบบติดตามเรือใหม่ รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามเรือให้มีความเสถียร ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม 
 ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส้านักงานต้ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อด้าเนินการกวดขันและจับกุม
การเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และด้าเนินการต่อไปโดยด่วน 
 ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการท้าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อน้าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้ 
และการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่ าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจ้าเป็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้แล้วในปัจจุบันในงานกรรมกร ในกิจการก่อสร้าง  
และกิจการประมงทะเล 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อจัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตร
อย่างครบวงจร จ้าแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพื่อการพาณิชย์ 
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการด้าเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจ้าหน่าย ความต้องการของตลาด



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้น้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท้าการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยน้าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการด้าเนินโครงการ
ติดตั งเคร่ืองตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของสา้นักงานตรวจคนเข้าเมือง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพ่ือให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย้า 
และรวดเร็วย่ิงขึ น 
 ๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่ส้าคัญ 
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและก้าจัดพาหะน้าโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
และให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึ งอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ท้ังนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด้าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เร่งรัดและติดตามการด้าเนินการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ในการแก้ไขปัญหาการน้าเข้าขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณาก้าหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการน้าเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานก้าจัดขยะ และการก้าจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ 
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส้าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้้า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย 
ทั้งนี้ ในการด้าเนินการต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด้าเนินการให้มากที่สุดด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการน้าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการด้าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความส้าคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวให้มุ่งเน้นความถูก ต้องและประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับเป็นส้าคัญ 
 ๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยก้ากับและติดตามการด้าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณาก้าหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑          
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจ้าเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน ๓๔๐,๘๒๑,๐๐๐ บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
 ๒. ให้ กอ.รมน. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยที่เห็นควรให้ความส้าคัญในการควบคุม
และก้ากับดูแลโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งควรพิจารณาด้าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลโครงการฯ และรายงาน
ความก้าวหน้าให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ขอความเห็นชอบในการจัดท้าร่างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจัดท้าความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา และให้เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม โดยร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและพัฒนา
ที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่ายในลักษณะต่างตอบแทนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในเชิงมูลค่า คุณภาพ และปริมาณ     
ซึ่งจะท้าให้กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศสามารถน้าข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหารที่มเีทคโนโลยีชั้นสงู
มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษารว่มกันได ้นอกจากนี้ ร่างความตกลงฯ ได้ก้าหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ โดยให้มีการจัดท้าภาคผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล (EA) ในแต่ละเรื่อง/โครงการ
ของข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในรายละเอียดให้สอดคล้องกับร่างความตกลงฯ และก้าหนดให้ภาคีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด้าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวภายใต้ความตกลงนี้ โดยมีก้าหนดการลงนามวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
                ๒. ส้าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินการ ให้กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
ของกระทรวงกลาโหมที่ได้ตั้งงบประมาณรองรับเพื่อการดังกล่าวไว้แล้วตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยกระทรวงกลาโหม
จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนจะได้รับ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย 
ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและข้อสังเกตของ
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เห็นควรมีการน้าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของกองทัพให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
นอกเหนือจากสงคราม โดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ รวมทั้งควรเปิดโอกาส
ให้นักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเครือข่ายขององค์การบริหารการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
และความสามารถของนักวิจัยไทยให้ก้าวกระโดดทัดเทียมต่างประเทศ และควรที่จะมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาถึงความเหมาะสม
และผลกระทบก่อนท่ีจะด้าเนินงาน ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ 

ประจ้าปี ๒๕๖๑  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

                ๑. รับทราบรายงานผลการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ 
มาตรา ๓๐๑ พิเศษ (Special 301) ประจ้าปี ๒๕๖๑ โดยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade Representative : USTR) 
ได้ประกาศผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ     
ซึ่งประเทศไทยได้รับการปรับสถานะให้ดีขึ้นจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เป็นบัญชีประเทศ
ที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสหรัฐฯ แสดงความพอใจต่อนโยบายและผลการด้าเนินการ
ของประเทศไทย เช่น การให้ความส้าคัญในการพัฒนาระบบการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากระดับ
นโยบายสูงสุดของรัฐบาล การแก้ไขปัญหางานค้างสะสม การจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เป็นต้น รวมทั้งมีข้อกังวล/
ข้อเสนอแนะ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงพบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ เป็นต้น ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานข้อมูลและความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ
การท้างานให้เกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ และรักษาสถานะ
ของประเทศไทยไว้ในบัญชี WL หรือผลักดันให้ประเทศไทยหลุดจากทุกบัญชีในอนาคต และควรเร่งด้าเนินการแก้ไขข้อกังวลของสหรัฐฯ 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเช่ือมั่นให้กับคู่ค้าและนักลงทุนต่างชาติ ไปพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ในรายงานผลการจัดสถานะ  
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจ้าปี ๒๕๖๑ ไปพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากทุกบัญชี
ตามผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑    
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั งท่ี ๑/๒๕๖๑   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (นางปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล) ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ซี่งมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับ 
(๑) การขับเคลื่อนการด้าเนินงานภายใต้วาระใหม่ส้าหรับการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (Renewed APEC Agenda for Structural 
Reform : RAASR) (๒) การจัดท้ารายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐานปี ๒๕๖๑ 
(APEC Economic Policy Report on Structural Reform and Infrastructure : AEPR 2018) (๓) การวิเคราะห์ทิศทางและ
แนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มเอเปค (๔) การจัดกิจกรรมการหารือเชิงนโยบายภายใต้กลุ่มธรรมาภิบาลภาครัฐ (Public Sector 
Governance : PSG) เรื่อง ภาครัฐแบบเปิด (Open government) (๕) การหารือระดับนโยบายเรื่อง การตรวจสอบผลการด้าเนินงาน
ด้านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Policy Discussion on Ease of Doing Business Stocktake) (๖) การหารือระดับ
นโยบายเรื่อง การให้บริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Policy Discussion on Provision of Public Services in Electronic 
Format : Public E-Services) และ (๗) การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สู่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และรายย่อยระดับโลก (Promoting E-Commerce to Globalize Micro-Small and Medium Enterprises : MSMEs) ตามที่
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั งท่ี ๓  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงมานามา 
ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ ซี่งได้มีการหารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ 
เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงาน การพัฒนาสังคม การติดตามความคืบหน้าและผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่าง ๆ เช่น สาธารณสุข 
ความมั่นคงทางอาหาร การค้า การสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงเห็นพ้องให้มีการจัดประชุม 
mid-year review และให้เร่งพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงที่มีอยู่ (๒๘ ฉบับ) และที่คั่งค้าง (๘ ฉบับ) ด้วย รวมทั้งเห็นชอบ
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ซึ่งมีการปรับแก้ถ้อยค้าที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ และลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ในประเด็นการลงทุนและสาธารณสุข และหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
เกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการทูตกับรัฐกาตาร์ (กรณีประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
กับรัฐกาตาร์ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๐) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ้าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั งท่ี ๓๔  
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ้าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๔ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ 
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมประชุมฯ          
ซึ่งผลการประชุมฯ มีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เช่น       
(๑) ประเทศสมาชิกเอฟ เอ โอ ควรร่วมกันขจัดความหิวโหยและการขาดแคลนสารอาหาร และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม 
ผ่านการจัดการดิน น้้า และสภาพอากาศอย่างเหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งเป็นพระราชด้าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (๒) ไทยได้ด้าเนินการผลักดันประเด็นที่ส้าคัญ โดยให้ประเทศสมาชิกเอฟ เอ โอ ในภูมิภาคเอเชียและ      
แปซิฟิกได้รับรู้และด้าเนินการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและความยากจน             
ผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรดินและน้้า
ผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม      
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) (๓) รับทราบประเด็นท่ีภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้ความส้าคัญ
ในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท้าเกษตรอย่างยั่งยืน การสร้างความรู้และเข้มแข็งให้เกษตรกร
รายย่อย และการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนและความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เป็นต้น และ (๔) การหารือ     
ทวิภาคีระหว่างไทยและเกาหลีในประเด็นการเร่งรัดการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน และการหารือระหว่างไทยกับฟิจิในประเด็น
การเร่งรัดให้เปิดตลาดสินค้าเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ของไทยให้แก่ฟิจิ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติตามพระราชด้ารัสของ                  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านการขจัดความหิวโหยเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  การจัดท้าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลัตเวียว่าด้วยการยกเว้น     

การตรวจลงตราส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลัตเวียว่าด้วยการยกเวน้
การตรวจลงตราส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

and the Government of the Republic of Latvia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic, 
Service and Official Passports) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม    
ในร่างความตกลงฯ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
และอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายลัตเวียเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยร่างความตกลงฯ 
มีสาระส้าคัญเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่มีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่ายในการเดินทางเข้า 
ออก แวะผ่าน และพ้านักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันใด ๆ นับตั้งแต่
วันที่เดินทางเข้า โดยมีเง่ือนไขว่า บุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่ท้างานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการด้าเนินกิจการของตนเองหรือกิจการงาน
ส่วนตัวอ่ืนในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ก้าหนดจะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประเทศไทย 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ 

ระดับรัฐมนตรี ครั งที่ ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ (Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development : CEAPAD) 
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ญี่ปุ่น และปาเลสไตน์ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานร่วมของการประชุม CEAPAD ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร 
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ เพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์และเข้มแข็งของไทยในเวทีระหว่างประเทศในการมีส่วนร่วม
พัฒนารัฐปาเลสไตน์ โดยเฉพาะการด้าเนินความสัมพันธ์และการสร้างพันธมิตรทางการเมืองกับกลุ่มประเทศมุสลิม เพื่อแสดงความตั้งใจ
และเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับปาเลสไตน์ รวมทั้ งเพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย
ในการด้าเนินความร่วมมือกับญี่ปุ่น และเพื่อตอกย้้าบทบาทที่โดดเด่นของไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ  
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ ในการแสดงบทบาทและท่าทีของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ 
 ๒. ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมฯ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ส่วนการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินส้าหรับการด้าเนินภารกิจดังกล่าว 
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ท่ีได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืน ตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั งท่ี ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ (Draft Joint Statement of the Third Ministerial Meeting of the Conference 
on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development) ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ (Conference on Cooperation among 
East Asian Countries for Palestinian Development : CEAPAD) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

 
ณ กรุงเทพมหานคร โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระส้าคัญครอบคลุมประเด็นส้าคัญต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมข้อริเริ่มของ CEAPAD 
ให้เป็นเวทีที่มีประสิทธิภาพในการประสานงาน การแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ให้กับปาเลสไตน์ การจับคู่ระหว่างสาขาการพัฒนาที่ได้รับความส้าคัญและตรงตามความต้องการของปาเลสไตน์กับทรัพยากรของ
ประเทศเอเชียตะวันออกที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตน์ การจัดท้าแผนการด้าเนินงาน ๓ ปี ซึ่งสมาชิก CEAPAD 
จะให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตน์ตามสาขาที่มีทรัพยากรและความเช่ียวชาญ การยกระดับส้านักเลขานุการของปาเลสไตน์ท่ีรับผิดชอบ
การประสานงานระหว่างสมาชิก CEAPAD และการสนับสนุนส้านักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติส้าหรับผู้ลี้ภัย
ปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East : UNRWA) 
ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ รวมถึงการมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม CEAPAD 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ 
 ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค้าของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มรายละเอียด
ในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ได้แก่ (๑) ก้าหนดประเด็นความส้าคัญ และ/หรือสาขาที่จ้าเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ 
(Prioritized Sectors) เพื่อประโยชน์ในการจัดท้าแผน ๓ ปี และ (๒) ก้าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ การจัดสรรทุน และ
ลักษณะของการด้าเนินการของกองทุน (Trust Fund) ภายใต้กลไก CEAFAM (CEAPAD Facilitation Mechanism) ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ ด้าเนินบทบาทและแสดงท่าทีของประเทศไทยด้วยความรอบคอบ 
รัดกุม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑          
เร่ือง  ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก 

BIMSTEC ครั งที่ ๒ และเห็นชอบในหลักการต่อการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั งท่ี ๓ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งท่ี ๒ 
[มีการจัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ] และเห็นชอบในหลักการต่อการรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งท่ี ๓ ณ ประเทศไทย (จะมีการจัดประชุมภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร) โดยส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดการประชุม
ดังกล่าว โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ครั้งที่ ๒ เป็นเอกสารแสดงเจตจ้านงในการก้าหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต
ร่วมกันของประเทศสมาชิกในกลุ่ม BIMSTEC เช่น การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง
ทางทะเลของประเทศสมาชิก การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอวกาศระหว่างประเทศสมาชิก การจัดตั้งสภาวิทยาศาสตร์
เทือกเขาหิมาลัยภายใต้กรอบ BIMSTEC เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาบริเวณเทือกเขาหิมาลัย เป็นต้น ตามที่ส้านักงาน   
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สามารถด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายพลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ      
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๒. ในกรณีการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก  BIMSTEC ครั้งที่ ๓ 
ณ ประเทศไทย หากมีความจ้าเป็นต้องใช้งบประมาณซึ่งก่อให้เกิดภาระงบประมาณหรือภาระการคลังในอนาคต ที่เข้าข่าย
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  รายงานผลการประชุมประจ้าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั งที่ ๕๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั งท่ี ๒๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมประจ้าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank : ADB) ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง
อาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การประชุมประจ้าปีสภาผู้ว่าการ ADB ครั้งที่ ๕๑ ภายใต้หัวข้อ “Linking People and Economies for Inclusive 
Development” โดยประธาน ADB ได้กล่าวถึง ADB Strategy 2030 ซึ่งจะใช้เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวในการด้าเนินงานของ ADB 
โดย ADB ยังคงเป้าหมายสูงสุดในการขจัดความยากจน และขยายเป้าหมายให้ครอบคลุมการด้าเนินงานเพื่อบรรลุความมั่งคั่ง 
การพัฒนาอย่างทั่วถึง และยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะมีการประกาศใช้  ADB Strategy 2030 อย่างเป็นทางการ
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความท้าทายที่มีต่ออัตราการจ้างงานเมื่อมีการน้าเทคโนโลยี
มาใช้ทดแทนแรงงาน และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้ยกตัวอย่าง
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการช้าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนา
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
 ๒. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับประธาน ADB 
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและ ADB ในการพิจารณาแหล่งเงินกู้ในแต่ละโครงการของไทย และการหารือทวิภาคี
กับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินช้ันน้าของต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลก และแนวทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินในภูมิภาค (๒) การหารือโต๊ะกลม 
(Governor’s Roundtable) ภายใต้หัวข้อ “The Role of Government in Harnessing New Technologies for Inclusive Growth” 
ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการน้าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมอัตราการเติบโตของการผลิต และผลกระทบจากเทคโนโลยี
ต่อการจ้างงาน และการด้าเนินนโยบายของประเทศต่าง ๆ ในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้้าในสังคม และ (๓) การประชุม 
Governor’s Plenary ในหัวข้อ “New ADB Strategy 2030” ซึ่งมีการน้าเสนอยุทธศาสตร์ของ ADB โดยมีเป้าหมายขจัดความยากจน 
รวมถึงการด้าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง การพัฒนาอย่างท่ัวถึง และยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 ๓. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๑ ที่ประชุม
ได้มีการหารือเรื่องภาวะและแนวโน้นเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+๓ และรับทราบแนวทางการพัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ 
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation : CMIM) 
(๒) การจัดท้ายุทธศาสตร์และแผนการด้าเนินงานในระยะปานกลางของส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ 
(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) และ (๓) ความคืบหน้าการด้าเนินงานภายใต้มาตรการริเริ่มพัฒนา
ตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative : ABMI) 
 ๔. การประชุมประจ้าปีสภาผู้ว่าการ ADB ครั้งท่ี ๕๒ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ
ธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งท่ี ๒๒ ก้าหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐอิตาลี ประกอบด้วย (๑) การเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ณ นครรัฐวาติกัน และได้น้าคัมภีร์พระมาลัยอักษรขอม (บาลี-ไทย) ถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซสิ 
(๒) การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมไทยและพิพิธภัณฑ์วาติกัน โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในอนาคตเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรม 
และ (๓) การหารือกับผู้แทนหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ นายกเทศมนตรีเมือง Sermoneta และผู้แทนจากฝ่ายโบราณคดี 
เทศบาลกรุงโรม โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการน้าองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะสถาปัตยกรรม 
การออกแบบผังเมือง และการออกแบบภูมิทัศน์มาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

 
 ๒. ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรสเปน ประกอบด้วย (๑) การเป็นประธานในพิธี
เปิดการแสดงโขนและนิทรรศการโขน ณ โรงละคร Circulo de Bellas Artes ซึ่งได้กล่าวเปิดงานโดยให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการต่างประเทศในการด้าเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ในต่างประเทศ เส้นทางประเทศในภูมิภาคยุโรปภายใต้รูปแบบ roadshow และ (๒) การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดท้า
ข้อตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสเปนกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม 
และการกีฬาสเปน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการจัดท้าข้อตกลงทางวัฒนธรรมในหัวข้อที่ต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพ่ิมเติม 
เพื่อขยายและเพิ่มพูนความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั งท่ี ๑๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย -ยุโรป (Asia-Europe Finance 
Ministers’ Meeting : ASEM FinMM) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงโซเฟีย 
สาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การประชุม ASEM FinMM ครั้งที่ ๑๓ มีผลการหารือใน ๓ ประเด็นที่สา้คัญ ได้แก่ (๑) การเตรียมการรับมือ
กับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ที่ประชุมได้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปในการด้าเนินนโยบายภาคการเงิน 
การคลัง ควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้าง พร้อมทั้งมาตรการดูแลความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและสถาบันการเงิน (๒) การรับมือ
กับความท้าทายด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development : OECD) ได้สนับสนุนให้สมาชิก ASEM เข้าร่วมภายใต้กรอบความร่วมมือ 
(Inclusive Framework) ของ OECD เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการขจัดภาระภาษีซ้้าซ้อน และ (๓) การรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ในระบบการเงินโดยเฉพาะการเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ประชุมมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างความไว้วางใจ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้  ท่ีประชุมได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ของการประชุม ASEM FinMM 
ครั้งท่ี ๑๓  
 ๒. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การประชุมหารือทวิภาคีกับรองผู้อ้านวยการอันดับที่หนึ่งของ  IMF 
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย และ (๒) การประชุมหารือทวิภาคี
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยฝ่ายฟินแลนด์แสดงความสนใจต่อการด้าเนินโครงการ  National 
E-Payment ของไทย และเชิญชวนให้ไทยศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ประสบความส้าเร็จของฟินแลนด์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพ่ิมเติม) ส้าหรับการจัดทา้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ปากสีถาน และ ไทย-ตุรก ี
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) (เพิ่มเติม) ไทย-ปากีสถาน 
และ FTA (เพิ่มเติม) ไทย-ตุรกี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจาจัดท้า FTA ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี ต่อไป โดยปากีสถาน
เสนอเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาจัดท้า FTA ไทย-ปากีสถาน ครั้งท่ี ๑๐ ภายในปี ๒๕๖๑ และไทยจะเป็นเจ้าภาพการเจรจาจดัทา้ 
FTA ไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๔ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ตัดข้อความเกี่ยวกับ
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกาในร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) ส้าหรับการจัดท้าความตกลงการค้า
เสรี ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี ออก ตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรา่งกรอบการเจรจาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสา้คัญและไม่ขัดกับหลกัการที่คณะรัฐมนตรีได้ใหค้วามเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณชิย์
ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

                ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมเรื่องการระงับข้อพิพาท ต้องหลีกเลี่ยงกระบวนการอนุญาโตตุลาการ       
เพื่อป้องกันการเสียเปรียบของไทย โดยจะต้องแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติ รวมทั้งควรพิจารณาเพิ่มเติมประเด็น
การเจรจาที่เป็นประโยชน์ต่อไทย ได้แก่ การเปิดเสรีในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ โดยให้ความส้าคัญกับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูง อาทิ 
ผลไม้ และข้าว การเปิดเสรบีริการจัดส่งพัสดภุัณฑ์เพื่อสนับสนุนพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาความร่วมมือด้านพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อผู้ขาย  
ที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดมหกรรมสินค้าและบริการ และการลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในสาขาท่ีไทยเช่ียวชาญ เป็นต้น ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากการเจรจาจัดท้าความตกลงการค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี จะมีการจัดท้าความตกลงระหว่างกัน 
และเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา
ด้าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จ้าเป็นอันเกิดจากผลกระทบจากการจัดท้า
ร่างความตกลงฯ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์
รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการด้าเนินการตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ไปพิจารณาประกอบการด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางบริหารในเร่ืองทางศุลกากร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร ซึ่งจะมีการลงนามระหว่างการประชุมประจ้าปีขององค์การศุลกากรโลก ณ กรุงบรัสเซลส์  
ราชอาณาจักรเบลเยียม ในระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และอนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม โดยร่างความตกลงฯ มีสาระส้าคัญ
เป็นการก้าหนดขอบเขตความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศุลกากร เช่น แนวทางการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร การกระท้า
ความผิดทางศุลกากร และข้อมูลการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศคู่ภาคี ซึ่งร่างความตกลงฯ จะมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทย
สามารถด้าเนินการประเมินราคาศุลกากร การตรวจสอบแหล่งก้าเนิดของสินค้า และการป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิด
ทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการด้าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง   
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย และหากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลังด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง    
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รบัจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘       
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



 

 

 

นโยบายท่ี 

๓ 

การลดความเหล่ือมล ้าของสงัคม 

และการสรา้งโอกาสการเขา้ถึง 

บริการของรฐั 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ   

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลัง
ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๑,๔๓๗,๙๔๗,๘๐๐ บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส าหรับผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง ๖ เดือน (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๑) ที่สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งได้รวมผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไว้และรอรับสิทธิเมื่อมีก าหนดคลอดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๑ 
และผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน และพิสูจน์สิทธิผ่านในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เป็นเดือนแรกไว้ด้วยแล้ว โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องสอดคล้องรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดให้มีมาตรการเพื่อก ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ตลอดจนก าหนดให้มีกลไกในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นรูปธรรม 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด และจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่าสงวน 
 

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑          
เร่ือง  รายงานสรุปผลการด้าเนินงานสิทธิมนุษยชนที่ส้าคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยสาระส าคัญ
ของรายงานฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วน จากผลงานท่ีส าคัญของรัฐบาลซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ได้แก่ 
 ๑. ส่วนที่ ๑ ความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล พัฒนาการด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กลไกสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 ๒. ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น สิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การสร้างการรับรู้และหน้าที่พลเมือง 
 

ภาวะสังคมไทย  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๑ เทียบกับไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๐ การจ้างงานลดลงร้อยละ ๐.๒ 
โดยภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ ๒.๘ ภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ ๖.๐ อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ ๑.๒ และรายได้แรงงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๓ รายได้และผลิตภาพแรงงานขยายตัวได้ดี ด้านหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากยอด
คงค้างสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๑ การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
โดยรวมลดลงร้อยละ ๒.๓ แต่ต้องเฝ้าระวังโรคที่แพร่ระบาดในช่วงฤดูร้อน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ด้านคดีอาญารวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๗.๖ โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๒ การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๑ แต่มีผู้เสียชีวิต
ลดลงร้อยละ ๑๕.๙ มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ ๒ และด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่
ลดลงร้อยละ ๓.๑ และ ๒.๑ ตามล าดบั แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน 
 ๒. สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย 
ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๒ บัญชีรายช่ือที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) เป็นปีท่ี ๒ ติดต่อกัน และคณะกรรมาธิการ
ยุโรปด้านประมงและทะเลสหภาพยุโรปให้ “ใบเหลือง” เพื่อแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เรื่อง การขาดมาตรการที่เพียงพอ
ในการต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และ (๒) เด็กและเยาวชนไทยกับการเล่นพนัน
ทายผลฟุตบอล ซึ่งต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กและเยาวชนช่วงอายุ ๑๕-๒๕ ปี โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และเครือข่ายเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันก าหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบ
จากการพนันฟุตบอล 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ  
 ๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดต้ังขึ้นเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น 
 ๑.๑.๑ ลดการบ้านนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองมากขึ้น และส่งเสริม
ให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียนต่อไป 
 ๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา 
 ๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ 
 ๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพ่ือให้
นักเรียนรุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้ 
 ๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผลการศึกษาในวิชาต่าง ๆ ให้เป็นข้อสอบในเชิงอัตนัย  
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ  ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลงัสิ้นสดุคาบเรียน 
สอบเก็บคะแนนประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน เพ่ือลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น 
 ๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับชั้นให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล และแนวทางการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น 
 ๑.๒ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับครู เช่น 
 ๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม 
 ๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งก าหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลกั 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม 
 ๑.๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น 
 ๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การด าเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ท้ังนี้ ควรส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรชุมชน
เพื่อน าผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย 
 ๑.๓.๒ เน้นการท าโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ 
 ๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของกระทรวง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

 ๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้า
การด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ 
และต ารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การท าส านวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของต ารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการต ารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีต ารวจในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
 ๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของต ารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับด าเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จ าเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ 
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑          
เร่ือง ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

ในประเทศไทย 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาในหลักสูตร Master of Science (M.S.)     
in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University : NTU) 
ในประเทศไทย ตามความในข้อ ๔ แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ 
(คพอต.) ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยราชการและรัฐวิสากิจในการติดต่อ
กับฝ่ายไต้หวัน เช่น การด าเนินการใด ๆ จะต้องกระท าด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเศรษฐกิจ วิชาการ สังคม และวัฒนธรรม และไม่ให้    
มีการจัดท าเอกสารใด ๆ กับฝ่ายไต้หวัน ในลักษณะเป็นความตกลงระหว่างประเทศ (รัฐบาลไทยและรัฐบาลไต้หวัน) ก่อนด าเนินการ
ในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป และให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เช่น หากผู้ส าเร็จการศึกษาจาก NTU ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนจ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการรับรองคุณวุฒิและการก าหนดเงินเดือน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และควรมีการส่งเสริมสนับสนุนหรือมีมาตรการจูงใจให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ท างานในประเทศไทย 
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศไทยในระยะยาว เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย คพอต. ประสานงานกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้การจัดท าข้อตกลงเพิม่เติมที่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) จะจัดท ากับ NTU มีความสอดคล้องกับข้อตกลงการ
จัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่จัดท าระหว่าง คพอต. และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด 
(มหาชน) 
 
 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ  
 ๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น 
 ๑.๑.๑ ลดการบ้านนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองมากขึ้น และส่งเสริม
ให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการอภิปรายในช้ันเรียนต่อไป 
 ๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา 
 ๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ 
 ๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้นักเรียน
รุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้ 
 ๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผลการศึกษาในวิชาต่าง ๆ ให้เป็นข้อสอบในเชิงอัตนัย 
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน 
สอบเก็บคะแนนประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น 
 ๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับช้ันให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล และแนวทางการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น 
 ๑.๒ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับครู เช่น 
 ๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม 
 ๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งก าหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม 
 ๑.๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น 
 ๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ  การด าเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรชุมชน
เพ่ือน าผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย 
 ๑.๓.๒ เน้นการท าโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานภายในของกระทรวง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

 ๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้า
การด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) 
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ 
และต ารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การท าส านวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของต ารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการต ารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีต ารวจในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
   ๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของต ารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับด าเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จ าเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ 
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ  
 ๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น 
 ๑.๑.๑ ลดการบ้านนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองมากขึ้น และส่งเสริม
ให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการอภิปรายในช้ันเรียนต่อไป 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

 
 ๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา 
 ๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ 
 ๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้นักเรี ยน
รุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้ 
 ๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผลการศึกษาในวิชาต่าง ๆ ให้เป็นข้อสอบในเชิงอัตนัย 
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน 
สอบเก็บคะแนนประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น 
 ๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับช้ันให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล และแนวทางการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น 
 ๑.๒ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับครู เช่น 
 ๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม 
 ๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งก าหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม 
 ๑.๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น 
 ๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การด าเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ท้ังนี้ ควรส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรชุมชน
เพื่อน าผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย 
 ๑.๓.๒ เน้นการท าโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ 
 ๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของ
กระทรวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้า
การด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ 
และต ารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การท าส านวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของต ารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการต ารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีต ารวจในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
 ๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของต ารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับด าเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จ าเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ 
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 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 มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ ้า 

 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑          
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน จ านวน ๑๐ โครงการ 
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) ซึ่งด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค และ
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนป้องโรคไอกรนชนิดไร้เซลล ์
 ๒. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๗ โครงการ แบ่งเป็น (๑) โครงการที่ด าเนินงานได้ส าเร็จตามตัวช้ีวัด 
จ านวน ๕ โครงการ เช่น โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน โครงการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านวัคซีน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ เป็นต้น และ (๒) โครงการที่การด าเนินงาน
ยังมคีวามล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน ๒ โครงการ เช่น โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่ระดับอุตสาหกรรมในประเทศ 
 ๓. โครงการที่ผู้รับผิดชอบขอยุติการด าเนินงาน จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการขยายก าลังการผลิตวัคซีนป้องกัน
วัณโรคเพื่อรองรับการจ าหน่าย UNICEF 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการด าเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย า 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ นตามฤดูกาลที่ส้าคัญ 
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั งเฝ้าระวังและก้าจัดพาหะน้าโรคด้วย นั น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด้าเนินการในเร่ืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
และให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองนี ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพ่ือสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ทั งนี  ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด้าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เร่งรัดและติดตามการด าเนินการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ในการแก้ไขปัญหาการน าเข้าขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการน าเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานก าจัดขยะ และการก าจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ 
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้ า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการให้มากที่สุดด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการน าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความส าคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวให้มุ่งเน้นความถูกต้องและประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับเป็นส าคัญ 
 ๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับและติดตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเท่ียวตามมติคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการ
จัดการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับชาติ มีหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาต่าง ๆ  กรมพลศึกษา 
ตลอดจนองค์กรกีฬาระหว่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและก ากับการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน เช่น การแข่งขันวอลเลย์บอลหญงิ
ชิงแชมป์โลก ปี ๒๐๑๘ ที่จังหวัดนครปฐม ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานชาติได้ส่งผู้แทนสหพันธ์ฯ มาตรวจสอบความพร้อม
ทั้งในด้านสนามแข่ง และที่พักนักกีฬา เป็นต้น 
 ๒. การส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี โดยกรมพลศึกษาด าเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานในเด็กและเยาวชนทุกช่วงอายุ เช่น จัดท าคู่มืออบรมครูอนุบาลและครูผู้สอนเด็กปฐมวัย 
เพื่อต้องการให้เด็กไทยมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามวัย มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 
จัดตั้งชมรมกีฬา เพื่อฝึกสอนกีฬาหรือฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียน และจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด 
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาท่ีชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

 
 ๓. การพิจารณาจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยคัดเลือกเยาวชนท่ีมีอายุ
ระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนทีมชาติไทย 
ซึ่งได้แก่ โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนไทย 
 ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และเหมาะสมกับทุกเพศ
ทุกวัย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ น าไปพัฒนา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
สาธารณสุข 

  



 

 

นโยบายท่ี 

๖ 

การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 
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          (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....   
พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม 
 ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อด าเนินการกวดขันและจับกุม
การเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และด าเนินการต่อไปโดยด่วน 
 ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
และการเพ่ิมผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจ าเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แล้วในปัจจุบันในงานกรรมกร ในกิจการก่อสร้าง 
และกิจการประมงทะเล 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตร
อย่างครบวงจร จ าแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพื่อการพาณิชย์ 
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจ าหน่าย ความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท าการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑          
เร่ือง  การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี ้
 ๑.๑ ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ในเขตค านวณราคาอ้อย ๑ ๒ ๓ ๔ ๖ ๗ และ ๙ 
ในอัตรา ๘๘๐ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ ๕๒.๘๐ บาท
ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
เท่ากับ ๓๗๗.๑๔ บาทต่อตันอ้อย 
 ๑.๒ ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ในเขตค านวณราคาอ้อย ๕ ในอัตรา ๘๓๐ บาทต่อตันอ้อย 
ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ ๔๙.๘๐ บาทต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน 
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เท่ากับ ๓๕๕.๗๑ บาทต่อตันอ้อย 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สอดคล้องกับพันธกรณีที่ไทยมีอยู่กับต่างประเทศ และเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ให้เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ าตาลทรายให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไข
ปัญหากฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ เช่น การพิจารณาแนวทางในการรองรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์
การค้าน้ าตาลทรายของโลก และเร่งด าเนินการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีความสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยในระยะยาวต่อไป เป็นต้น 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการด าเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย า 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

 
 ๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่ส าคัญ 
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและก าจัดพาหะน าโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
และให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ท้ังนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เร่งรัดและติดตามการด าเนินการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ในการแก้ไขปัญหาการน าเข้าขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการน าเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานก าจัดขยะ และการก าจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ 
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้ า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพ้ืนที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง  ๆดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการให้มากที่สุดด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการน าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความส าคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวให้มุ่งเน้นความถูกต้องและประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับเป็นส าคัญ 
 ๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับและติดตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคประชารัฐกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้จัดท าแนวทางพัฒนางาน
วัฒนธรรมฯ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสรา้งคนดี สังคมดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ บนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยก าหนดประเด็น
การพัฒนาไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพแหล่งประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม (๓) การส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน และ (๔) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญและเห็นควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จ านวน ๗๗ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
๗๗๐,๑๓๗,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร และอุทัยธานี) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ มาตรการส าคัญ 
และแผนงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ให้เต็มตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ 
และการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นจากโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐในอนาคต 
และเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเมืองรอง รวมทั้งเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนลา่ง ๒ และขยายโอกาสไปสูพ่ื้นที่อ่ืน ๆ  ตามนโยบายของรฐับาล ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว/ส่งเสริมสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ โดยใช้การบอกเล่าเรื่องราวเช่ือมโยงกับข้อมูลทั้งทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม 
วิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการให้เหมาะสมตามแต่กรณี 
รวมทั้งให้พิจารณาจัดระบบคมนาคมขนส่งให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยงการเดินทางโดยรถไฟกับระบบการขนส่งอื่นในแต่ละพื้นที่แหล่ งท่องเที่ยวทั้งในส่วนของกายภาพ
และก าหนดเวลาการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความต่อเนื่อง 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง สัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Arrangement) ระหว่างธนาคาร

แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงสัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap 
Arrangement : BSA) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้เสนอให้มีการปรับปรุง
สัญญาความตกลง BSA เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องที่เกิดจากปัญหาการขาดดุลการช าระเงินมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
โดยมีการเจรจาปรับปรุงสัญญาความตกลง BSA มาอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน และคณะกรรมการธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงสัญญาความตกลง BSA โดยจัดท า
เป็นสัญญาความตกลงฉบับใหม่ (ร่างสัญญาความตกลง BSA ฉบับปรับปรุง) และมีก าหนดลงนามในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ทั้งนี้ ร่างสัญญาความตกลง BSA ฉบับปรับปรุง มีสาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับปัจจุบัน เช่น (๑) ขยายสัดส่วนวงเงินการเบิกถอน
ในกรณีที่ไม่เช่ือมโยงกับความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF De-linked Portion : IDLP) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๐ 
(๙๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นร้อยละ ๔๐ ของวงเงินสุดสุด (๑,๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ (๒) ปรับแก้สัญญาโดยก าหนดเพิ่ม
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเลือกเบิกถอนเป็นเงินสกุลเงินเยนได้ นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ  
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

        ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ (คร้ังท่ี ๑๔)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 
                    ๑.๑ เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ ามันเบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล 
น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ ามันดีเซลหมุนช้า ลง ๐.๑๕ บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา ๒ ปี และมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รับไปด าเนินการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริม    
การอนุรักษ์พลังงานส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงที่ท าในราชอาณาจักร และน้ ามันเช้ือเพลิงที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
                    ๑.๒ รับทราบการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี          
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ได้แก่ (๑) การใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในการประมูลแปลงส ารวจ G๑/๖๑ และแปลงส ารวจ G๒/๖๑ 
(๒) หลักการส าคัญที่ต้องก าหนดในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง (๓) เง่ือนไขของการประมูล ได้แก่ การก าหนดแปลง การก าหนด
ปริมาณก๊าซธรรมชาติ การเสนอราคาก๊าซธรรมชาติตามสูตรราคาอ้างอิง และการเสนอร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นก าไร          
ที่รัฐจะได้รับ และ (๔) แผนการบริหารจัดการการประมูลแปลงสัมปทานท่ีจะสิ้นสุดอายุ 
                ๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ    
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาด   
ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์      
ในการก ากับดูแลและควบคุมการออกแบบอาคารก่อสร้าง หรือดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังาน และเพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและทันตอ่การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกฎข้อบังคับใช้ควร เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจและสามารถปฏิบัติได้จริง         
และควรน าเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐมาพิจารณาประกอบการจัดท าร่างกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้
ควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๓. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดังกล่าวให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักในด้านการประหยัดพลังงานให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ เลขที่ ๕/๒๕๑๕/๙ และเลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑    
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
                ๑. ให้บริษัท เชลล์ อินทีเกรทเต็ด แก๊ส ไทยแลนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด โอนสิทธิ  ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งถืออยู่ทั้งหมด    
ในอัตราร้อยละ ๒๒.๒๒๒๒ ตามสัมปทานปิโตรเลียม เลขท่ี ๓/๒๕๑๕/๗ แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข ๑๖ และ ๑๗ และ
สัมปทานปิโตรเลียม เลขท่ี ๕/๒๕๑๕/๙ แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข ๑๕ ให้แก่บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) 
                ๒. ให้บริษัท ไทยเอนเนอร์จี จ ากัด โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดในอัตราร้อยละ ๒๒.๒๒๒๒ 
ตามสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑ แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G12/48 ให้แก่บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑       
เร่ือง โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ ในวงเงินลงทุนรวม ๗,๒๕๐ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ ระยะที่ ๓ เข้ากับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนไว้แล้ว (ปริมาณก าลังผลิตไฟฟ้า
รวม ๕,๐๐๐ เมกะวัตต์) และอนมุัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจ าปี ๒๕๖๑ ส าหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓.๐ ล้านบาท 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ การจัดท าแผนรองรับ
ความเสี่ยงในการด าเนินโครงการฯ และการควบคุมการด าเนินโครงการฯ ให้มีต้นทุนการด าเนินงานที่ประหยัดมากที่สุด เป็นต้น   
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า       
ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในภาพรวม ที่สอดคล้องกับหลักการในการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP) ฉบับใหม่ โดยให้ด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการริเริ่มลงทุนโครงการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไป 
                ๓. ส าหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต หรือการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในระยะต่อไป 
ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าปัจจัยด้านความสามารถของระบบส่งไฟฟ้า 
โครงสร้างพื้นฐาน หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ กฟผ. ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ และต้นทุนในการพัฒนาหรือก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าใหม่    
ที่จะมารองรับหรือเช่ือมต่อโครงการโรงไฟฟ้ามาประกอบการพิจารณาริเริ่มโครงการลงทุนหรือประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตเอกชนรายใหม่ด้วย เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการลงทุนที่ซ้ าซ้อนและผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด าเนินการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า    
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย ๑๒ โครงการ ๒ แผนงาน       
วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๙๙,๙๔๓.๖๘ ล้านบาท และโครงการลงทุนด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด กรอบวงเงินร่วมลงทุน ๗,๗๕๒.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในส่วนของบริษัท พีอีเอฯ ในวงเงิน 
๗๗๙.๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ กฟภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  
กระทรวงพลังงาน ส านักงบประมาณ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เช่น การให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการบริหารและใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่เกิดจากการด า เนินโครงการต่าง ๆ     
การเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ (ปรับแผนการลงทุน)     
การค านึงถึงผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการลงทุนดังกล่าว และการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการด าเนินงาน
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
                ๒. ในการจัดท าแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ในระยะต่อไป ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน
บูรณาการรวมแผนระบบไฟฟ้าดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพลังงานในภาพรวมของประเทศ (ประกอบด้วย ๕ แผนหลัก)  
และเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาในคราวเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม
และเกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดกลไกในการประเมิน    
และทบทวนแผนพลังงานในภาพรวมทั้ง ๕ แผนหลักอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้สามารถปรับปรุงแผนพลังงานให้เหมาะสมสอดคล้อง    
กับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับให้ กฟภ. ด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการด าเนินการ
ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนน าโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย
ก ากับให้ กฟภ. เร่งพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงิน
ลงทุนสูง เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตาม ประเมินผล แล้วรายงานผล
การด าเนินงานต่อกระทรวงพลังงานและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 
 

        ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

[การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙]  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกมาตรการส่งเสริมทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเป็นการยกเลิกการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งกู้ยืมเงินตรา
จากต่างประเทศเพื่อให้กู้ยืมในต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงบประมาณเกี่ยวกับ          
การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว ควรพิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ ตลอดจน
ผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ ความน่าเชื่อถือในนโยบายส่งเสริมการลงทุน และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เสียภาษีที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อยู่แล้วประกอบด้วย นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ตาม
มาตรการทางภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าประมาณการรายได้อย่างน้อย ๓ ปี เพื่อก าหนดไว้ในแผนการคลัง
ระยะปานกลางให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้เป็นกรอบในการวางแผนการด าเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของประเทศ 
ตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

        ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑    
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน คร้ังที่ ๒๓ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย -จีน ครั้งที่ ๒๓ 

ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย
และรองผู้อ านวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเป็นประธานร่วม รวมทั้งความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการดังกล่าว 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ดังนี้ 
                ๑. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้คณะท างานด้านเทคนิคกระชับการเจรจาสัญญา ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการปรึกษาหารือและ
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

                ๒. ฝ่ายไทยตกลงท่ีจะไม่จัดตั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถ (ผังการเดินรถ) ส ารองส าหรับโครงการระยะแรก (กรุงเทพฯ-
นครราชสีมา) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เตรียมการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (เซิร์ฟเวอร์) ของระบบควบคุมการเดินรถ
จากศูนย์กลางส ารองไว้ใช้งาน ณ เชียงรากน้อย ในโครงการระยะที่สอง (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
                ๓. ฝ่ายไทยจะด าเนินการให้มีการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในประเด็นการจ่ายไฟจากแหล่งไฟฟ้าภายนอกส าหรับโครงการ โดยฝ่ายจีนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านเทคนิค
อย่างเต็มที ่
                ๔. ฝ่ายไทยรับทราบรายงานความเห็นต่อผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการระยะที่สอง (นครราชสีมา -
หนองคาย) ที่ฝ่ายจีนได้น าส่งให้ฝ่ายไทยแล้ว โดยฝ่ายจีนจะประมาณการราคาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรถไฟของโครงการระยะที่สอง
ตามมาตรฐานรถไฟจีนต่อไป 
                ๕. ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นส าหรับช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ และ
โดยที่โครงการในช่วงเส้นทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับไทย-ลาว-จีน จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกการหารือสามฝ่ายระหว่างไทย-ลาว-จีน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในประเด็นด้านเทคนิคและพิธีการศุลกากร 
                ๖. ฝ่ายจีนเห็นชอบที่จะจัดเตรียมและน าส่งหลักสูตรการฝกึอบรมวิศวกรไทยด้านเทคโนโลยีการออกแบบรถไฟความเร็วสงู
ให้ฝ่ายไทย และเห็นว่าการฝึกอบรมอาจจะสามารถจัดขึ้นในประเทศไทยได้ 
                ๗. โดยที่ไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการเดินรถไฟความเร็วสูง ฝ่ายไทยจึงขอให้
ฝ่ายจีนถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดตั้งองค์กรและส่วนท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อไป 
                ๘. ฝ่ายจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุนฝ่ายไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  
                ๙. ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจีนสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถการทดสอบการก่อสร้าง 
การติดตั้ง การตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุงของโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทย 
                ๑๐. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการรว่มเพื่อความรว่มมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จนี 
ครั้งท่ี ๒๔ ณ วันท่ี ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism : MLIT) ระหว่างวันที่ ๔-๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสาระส าคัญ ได้แก่ (๑) โครงการ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ -เชียงใหม่ 
และโครงการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟ (๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นช่วยเร่งรัดบริษัท Hitachi   
ในการผลิตและส่งมอบตัวรถให้ได้ตามก าหนดการหรือเร็วกว่าเดิม (๓) การร่วมพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย ฝ่ายญี่ปุ่นสนใจเข้าร่วมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบิน โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ ๓    
และโครงการบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา 
(๔) ความช่วยเหลือทางวิชาการ ฝ่ายญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือในการท าการศึกษา ๒ โครงการ ได้แก่ การศึกษาจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๒ (M-MAP 2) และการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานีบางซื่อ (๕) ความร่วมมือด้านการบิน ฝ่ายไทยได้ขอให้ MLIT พิจารณาค าขอในการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ฮาเนดะ 
นาริตะ ฮอกไกโด ของบริษัทการบินไทยฯ (๖) ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ฝ่ายญี่ปุ่นได้ร่วมวางมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนให้ไทย และ (๗) การศึกษาดูงาน คณะผู้แทนไทยได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท Honda สถานีขนส่ง
ของบริษัท JR Bus Kanto และโรงงานของบริษัท Hitachi ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง    
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการครัวการบิน   

แก่สายการบินที่เปิดให้บริการเท่ียวบิน ณ ท่าอากาศยานแห่งอื่นนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 
                ๑. เห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ .. ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จ ากัด และร่างสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี .. ระหว่าง ทอท. กับบริษัท แอลเอสจี 
สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยสาระส าคัญ
ของร่างสัญญาเป็นการเพิ่มเง่ือนไขให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้พื้นที่โครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นฐานการผลิต
เพื่อให้บริการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานแห่งอื่นนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
กระทรวงคมนาคม โดย ทอท. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธาน
กรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เห็นควรให้ ทอท. ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ      
ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการครัวการบินแก่สายการบิน   
ที่ให้บริการเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความต้องการใช้บริการครัวการบิน
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการคลงัเกี่ยวกับการก าหนดเง่ือนไขให้ ทอท. มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงได้ หากท่าอากาศยาน
แห่งอื่นมีความพร้อมที่จะเปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการครัวการบิน และเมื่อแก้ไขสัญญาแล้ว ทอท. ควรก ากับติดตาม          
ให้การด าเนินงานตามสัญญาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน รายได้ และขีดความสามารถในการให้บริการครัวการบินแก่ เที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นส าคัญ        
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๒. ให้คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก าหนดกลไกการติดตาม
และประเมินผลให้ผู้ประกอบการครัวการบินด าเนินการตามเง่ือนไขของสัญญาโครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ           
ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาในครั้งน้ีอย่างเคร่งครัด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร 

และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บ
ค่าโดยสาร และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน พ.ศ. .... 
โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ราคาเริ่มต้น ๑๖ บาท ราคาสูงสุด 
๔๒ บาท แต่เนื่องจากการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตามสัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินก าหนดให้ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทราบก่ อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน   
(โดยจะต้องประกาศให้ทราบก่อนวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) ประกอบกับตามสัญญาฯ ก าหนดให้หากภาครัฐไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการล่าช้า คู่สัญญาสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากภาครัฐได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไปด าเนินการเจรจากับคู่สัญญาในการยืดระยะเวลาการปรับอัตราค่าโดยสาร โดยรัฐบาลไม่ต้องชดเชย
แต่ประการใด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ไปด าเนินการเจรจากับคู่สัญญาอีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งการแบ่งเบาภาระประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยต้องด าเนินการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการด าเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย า 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

 ๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่ส าคัญ 
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและก าจัดพาหะน าโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
และให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึ งอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ท้ังนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เร่งรัดและติดตามการด าเนินการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ในการแก้ไขปัญหาการน าเข้าขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการน าเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานก าจัดขยะ และการก าจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ 
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้ า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการให้มากที่สุดด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการน าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความส าคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวให้มุ่งเน้ นความถูกต้องและประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับเป็นส าคัญ 
 ๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับและติดตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 

(ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่ มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ โดยกระทรวงคมนาคม
ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร และอุทัยธานี) เน้นการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เช่ือมต่อกับระบบหลัก
ของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง 
รวมถึงสนับสนุนการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและสร้างรายได้ตลอดปี ซึ่งจะเป็นการเช่ือมโยงห่วงโซ่
มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 
(๑) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก ให้ครอบคลุมเพื่อกระจายความเจริญ เพิ่มระดับในการเข้าถึงพื้นที่ภายในภาคและระหว่างภาค 
และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยกระดบั
เศรษฐกิจของภาคโดยรวม และ (๓) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ า ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและ
เต็มประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

   

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม 
 ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อด าเนินการกวดขันและจับกุม
การเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และด าเนินการต่อไปโดยด่วน 
 ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
และการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่ าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจ าเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แล้วในปัจจุบันในงานกรรมกร ในกิจการก่อสร้าง 
และกิจการประมงทะเล 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตร
อย่างครบวงจร จ าแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพ่ือการพาณิชย์ 
พืชเพ่ือการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ต้ังแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง เช่น พ้ืนที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจ าหน่าย ความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท าการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

       ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง รายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกร่างมาตรการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างมาตรการก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สรุปไดว้า่ 
ประเทศไทยไม่มีความจ าเป็นต้องออกกฎหมายค้าปลีกเพื่อก ากับควบคุมร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ รวมทั้ง
กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ จะช่วยก ากับดูแลพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม
ทางการค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ส าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท า
โครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง
ขนาดใหญ่ได้ นอกจากน้ี ยังมีโครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน และพัฒนาค้าปลีกชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันและเติบโตได้ตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ในการประชุมฯ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอ สรุปได้ ดังนี้  
 ๑. ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ (ร้อยละ ๓๕.๓) และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒๒ โครงการ (ร้อยละ ๖๔.๗) โดยมอบหมายให้ สพร. 
พิจารณาจัดท าโครงการส าคัญ (Flagship) เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพิ่มเติมด้วย 
 ๒. ที่ประชุมฯ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยก าหนดให้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในระยะเวลา ๓ ปี ภายใต้ ๔ แนวทาง คือ (๑) ด้านการบริการประชาชนด้วยดิจิทัล (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้วยดิจิทัล 
(๓) ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ และ (๔) ด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครฐั 
และเห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เช่ือมโยงกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โดยให้หารือในรายละเอียดกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไป 
 ๓. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ให้ สพร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมในการน าเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Cloud หรือ Big Data มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งพัฒนาศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (OSS) ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐแบบออนไลน์เพียงแห่งเดียว และให้หน่วยงานภาครัฐรับแนวคิดการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการลดภาระของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๒.๖ เมื่อเทียบกับ  
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ดัชนีขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ น้ าตาลทราย การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
และน้ ามันพืช ด้านการน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมูลค่า 
๑,๓๘๐.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๒.๙ (YoY) ส่วนการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า 
๗,๔๙๖.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๕.๙ (YoY) ด้านสถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
การประกอบกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ๓๔๖ โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๕ 
และมียอดเงินลงทุนรวม ๑๑,๙๐๔ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๓.๖ ขณะที่การเลิกกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)          
มีโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการ ๑๒๗ ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒.๓ และมีเงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลค่ารวม ๑,๙๔๖ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑๕.๒ 
                ๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ปี ๒๕๖๑ จะขยายตัวเป็นบวกในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๐ (ปี ๒๕๖๐ 
ขยายตัวร้อยละ ๒.๕) โดยมีการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็น
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตร 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๔.๐ 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมส าคัญ 
ที่ส่งผลให้ดัชนีขยายตัว ได้แก่ น้ าตาลทราย รถยนต์ เม็ดพลาสติก ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 
ด้านการน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมูลค่า ๑,๔๓๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๔ (YoY) ส่วนการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า ๗,๔๕๔.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัวร้อยละ ๑๕.๓ (YoY) ด้านสถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดอืนเมษายน ๒๕๖๑ การประกอบกิจการ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า (MoM) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ๓๑๑ โรงงาน ลดลงร้อยละ ๑๐.๑ และมียอดเงินลงทุนรวม 
๑๔,๘๖๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๙ ขณะที่การเลิกกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) มีโรงงานที่ปิดด าเนินกิจการ ๖๘ ราย 
ลดลงร้อยละ ๔๕.๖ และมีเงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลค่ารวม ๒,๒๒๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง  รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๕ ติดต่อกัน 
อยู่ที่ระดับ ๑๐๘.๕ สูงขึ้นร้อยละ ๓.๖ (YoY) ชะลอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ ๔.๓ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสาขาบริการ
ส าคัญที่ขยายตัวดี ได้แก่ การขายปลีก การเงิน การขนส่ง และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ส าหรบัดัชนีภาวะการค้าภาคบรกิาร
ของไทยในไตรมาสที่ ๑ ขยายตัวร้อยละ ๗.๘ เทียบกับร้อยละ ๑๐.๐ ในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ โดยสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ขยายตัวสูงสุด ส่วนสาขาส าคัญอื่น ๆ ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี ท้ังการขายปลีก การขนส่ง การเงิน และอสังหาริมทรัพย์ 
 ๒. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการรายสาขา ขยายตัว ๘ สาขา โดยสาขาท่ีขยายตัวเร่งขึ้น ประกอบด้วย ๔ สาขา ได้แก่ 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย การศึกษา บริการสุขภาพ และกิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ ส่วนสาขาท่ียังคงขยายตัวแต่



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้ามี ๔ สาขา ได้แก่ การขายส่งและการขายปลีก การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร และข้อมูลข่าวสารและการสือ่สาร ขณะที่สาขาท่ีหดตัวมี ๕ สาขา ประกอบด้วย การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน และศิลปะ 
 ๓. แนวโน้มภาวะการค้าภาคบริการในปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยสาขาบริการที่มีศักยภาพ
และแนวโน้มขยายตัวได้ดี ได้แก่ สาขาขายส่งและการขายปลีก ที่พักแรม บริการด้านอาหาร สาขาขนส่ง บริการทางการเงิน สาขาสุขภาพ 
และอสังหาริมทรัพย ์
 

หนี้สาธารณะ 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มียอดหนี้สาธารณะคงค้าง จ านวนทั้งสิ้น 
๖,๔๕๔,๑๖๘.๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จ านวน 
๕,๑๔๕,๐๒๘.๙๘ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙๑๘,๘๙๘.๑๖ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาล
เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ จ านวน ๓๘๑,๐๔๖.๙๔ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ จ านวน ๙,๑๙๔.๘๑ ล้านบาท 
 ๒. ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะกรรมการนโยบายและ
ก ากับการบริหารหนี้สาธารณะได้จัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ ๑ มีวงเงินรวมในแผนฯ ๑,๗๖๐,๑๔๗.๐๔ ล้านบาท 
โดย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 
๗๕๐,๑๒๑.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๒ ของแผนฯ 
 ๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ของรัฐวิสาหกิจ จากการติดตามผลการด าเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจพบว่า มีรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผน 
 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง  รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คร้ังท่ี ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลการลงพื้นที่ครั้งที่ ๑-๓ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล 
ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมครบถ้วนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว โดยครั้งที่ ๑ (๒๑ กุมภาพันธ-์๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วม
เวทีประชาคม ๘.๗๘ ล้านคน ครั้งที่ ๒ (๒๑ มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม ๗.๙๘ ล้านคน และครั้งที่ ๓ 
(๑๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม ๗.๖๒ ล้านคน และขณะนี้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล
อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยลงพื้นที่แล้ว ๔๑,๓๙๐ แห่ง มีประชาชน
เข้าร่วมเวทีประชาคม ๓.๙๖ ล้านคน 
 ๒. ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น (๑) โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ได้ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ๘.๒ ล้านคน โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์พัฒนาตน ๔.๑ ล้านคน (๒) โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้ าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

 
มี ๘๐,๗๘๗ หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการแล้ว (จากทั้งหมด ๘๒,๒๓๓ หมู่บ้าน/ชุมชน) โดยคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ/
คณะกรรมการของกรุงเทพมหานครไดพ้ิจารณาอนุมัตโิครงการแล้ว ๖๗,๖๙๗ หมู่บ้าน/ชุมชน และ (๓) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ผ่านกองทุนหมู่บ้าน กองทุนละไม่เกินสามแสนบาท ได้จัดประชุม
การเปิดปฏิบัติการโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นต้น 
 

กองทุนหมุนเวียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริม

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน   
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
รวมถึงส่งเสริมให้มีมาตรการการร่วมลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลเป็นการยุบเลิกกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ 
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
แหล่งเงินของกองทุนดังกล่าวไม่ต้องน าส่งคลังตามนัยมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น 
เพื่อน าไปประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน าร่างพระราชบัญญัติที่ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การเสนอความเห็นการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริม

การถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่เห็นควรไม่ให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
เนื่องจากปัจจุบันมีกรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานหลักและได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานอยู่แล้ว หากกรณีมีความจ าเป็น 
ก็สามารถขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ ประกอบกับการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
  
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๗ 

การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาส 

ในประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์
และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล คร้ังท่ี ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วม ( Joint Steering Committee : JSC)     
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม JSC ไทย-บาห์เรน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คณะผู้แทนไทย ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานฝ่ายไทย โดยท่าทีไทยส าหรับการประชุม JSC ได้แก่ (๑) การจัดหาผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์
การเกษตรจากไทยไปบาห์เรน (๒) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร (๓) การอ านวยความสะดวก
ในด้านการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร และ (๔) การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่าง
ไทยกับบาห์เรน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ หากมีการตกลงในเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่ น ๆ 
นอกเหนือจากท่าทีไทยส าหรับการประชุมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับบาห์เรน และอยู่ภายใต้ขอบเขตของสาขาความร่วมมือภายใต้บันทึกความใจฯ           
ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีทรายภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ    
จากการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้แทนไทยควรให้ความส าคัญกับท่าทีไทยในการเจรจาครั้งนี้ ได้แก่ การก าหนดขั้นตอน
ในกระบวนการสุขอนามัยของสินค้าเกษตรและอาหารที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองประเทศ และการยอมรับมาตรฐานฮาลาลของไทย 
เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ของบาห์เรน รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคบาห์เรน อันจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตาม
ความต้องการ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

      ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง การประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 

Economic Cooperation Strategy : ACMECS) คร้ังท่ี ๘   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

                    ๑.๑ เห็นชอบแผนแม่บท ACMECS ระยะ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๓) [ACMECS Master Plan (2019-2023)] 
และร่างปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ของการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๘ (8th ACMECS Summit)      
ที่จะจัดขึ้นในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยแผนแม่บทฯ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดแนวทางความร่วมมือ
ในสาขาต่าง ๆ ในยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ส่วนร่างปฏิญญากรุงเทพฯ มีสาระส าคัญ        
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง ที่จะเพิ่มพูน     
ความร่วมมือระหว่างกัน 
                    ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้น า ACMECS 
ครั้งท่ี ๘ และเป็นผู้ร่วมให้การรับรองแผนแม่บทฯ และร่างปฏิญญากรุงเทพฯ 
                ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจเพื่อการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ ๘ ให้ด าเนินการอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืน ตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
ไปด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนแม่บทฯ และร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในห้วงการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS Summit) คร้ังที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
(GMS Summit) ครั้งท่ี ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันท่ี ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) การหารือฯ 
กับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เช่น การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวในไทยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
และการเพิ่มเส้นทางหมายเลข ๑๒ ให้เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ และการเปิดพื้นท่ีควบคุมร่วมกันที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-
สะหวันนะเขต (๒) การหารือฯ กับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช่น การสนับสนุนและดูแลการลงทุนของภาคเอกชนไทย
ในด้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และการธนาคาร และ (๓) การหารือฯ กับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น การสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นประธาน  ACMECS อาเซียน 
และเอเปคในระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และการสรา้งความรว่มมือในลักษณะไตรภาคีระหว่างไทย-จีน-ญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามผลการ
หารือฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักข่าวกรองแห่งชาติ เช่น หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงควรเตรียมการที่จ าเป็นส าหรับรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวจากความเช่ือมโยง รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป การเพิ่มบทบาทความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และให้ระมัดระวังในประเด็น
ความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงล้านช้าง-แม่โขง ที่อาจจะกระทบ
ต่อเขตแดนและอธิปไตยของไทย เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

          ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
                ๑. ตามที่ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน     
ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือหารือเกี่ยวกับเร่ืองการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุน นั้น ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
แนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
การส่งเสริมให้นักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(East Economic Corridor : EEC) 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น นั้น 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับติดตามให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้ง
หน่วยงานรองรับการด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวในรูปแบบองค์การมหาชนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับการบริหารส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๓๘๕,๒๔๔,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ตามที่ สกพอ. เสนอ และให้ สกพอ. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ก ากับดูแลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 ๒. ให้ สกพอ. เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ สกพอ. และการด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. ให้ สกพอ. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



 

 

นโยบายท่ี 

๘ 

การพฒันาและส่งเสริม 

การใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา 

และนวตักรรม 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ  
 ๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น 
 ๑.๑.๑ ลดการบ้านนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองมากขึ้น และส่งเสริม
ให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการอภิปรายในช้ันเรียนต่อไป 
 ๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา 
 ๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ 
 ๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้นักเรี ยน
รุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้ 
 ๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผลการศึกษาในวิชาต่าง ๆ ให้เป็นข้อสอบในเชิงอัตนัย 
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน 
สอบเก็บคะแนนประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น 
 ๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับช้ันให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล และแนวทางการด าเนินการ คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น 
 ๑.๒ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับครู เช่น 
 ๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม 
 ๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งก าหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลกั 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม 
 ๑.๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น 
 ๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การด าเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ท้ังนี้ ควรส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรชุมชน
เพื่อน าผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

 ๑.๓.๒ เน้นการท าโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของกระทรวง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้า
การด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ 
และต ารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การท าส านวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของต ารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการต ารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีต ารวจในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
 ๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของต ารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับด าเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จ าเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ 
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
                ๑. ตามที่ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเยี่ยม
คารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน นั้น 
ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

 
ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักลงทุนจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) 
                ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการจัดท าความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น นัน้ 
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับติดตามให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมท้ังให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดต้ัง
หน่วยงานรองรับการด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวในรูปแบบองค์การมหาชนด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในร่างตราสารฯ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
(ร่างตราสารฯ มีก าหนดการลงนามในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหรัฐอเมริกา) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้  
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หากมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ควรด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และควรให้ความส าคัญกับการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
ควรเพิ่มเติมประเด็นการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/การเงินมาใช้ด าเนินงานด้วย นอกจากน้ี ควรน าองค์ความรู้และผลการวิจัย
ที่เกิดจากความร่วมมือมาใช้ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น และ
ควรจัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอต่อการสนับสนุนโครงการที่จะเกิดขึ้นตามความร่วมมือดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการ         
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมความร่วมมอืที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสร้างการรับรู้
ให้ประชาคมโลกเข้าใจถึงความก้าวหน้าของการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวของไทยด้วย 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๙ 

การรกัษาความมัน่คง 

ของฐานทรพัยากร และการสรา้ง 

สมดลุระหว่างการอนุรกัษ ์

กบัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง        
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 

      ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑    
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
โดยผลการประชุมฯ มีเรื่องส้าคัญ ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) ปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบ (๒) แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
(๓) โครงการระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดหนองบัวล้าภู (๔) การปรับปรุงระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (๕) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
ด้านนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ ต่อไป โดยรายละเอียดของงบประมาณในการด้าเนินโครงการต่าง ๆ  
ตามแผนงานเร่งด่วน ให้หน่วยงานพิจารณาด้าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนเป็นล้าดับแรก ส้าหรับโครงการตามแผนงานโครงการขนาดใหญ่ และโครงการส้าคัญ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕    
โครงการที่มีความพร้อม ส้านักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รองรับไว้แล้วบางส่วน 
ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการส้ารวจ ออกแบบ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด้าเนินการ โดยพิจารณาถึงความจ้าเป็น เหมาะสม 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนที่ก้าหนดไว้ในแต่ละปีตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐต่อไป ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 
และให้ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติรับความเห็นของส้านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
ระยะที่ ๒ เห็นควรให้ด้าเนินการตามแนวทางการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือส้านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๓ 
ลงวันที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ไปด้าเนินการด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเรื่องใด 
ที่เป็นอ้านาจของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัด/ขับเคลื่อนการด้าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน โครงการตามพระราชด้าริที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการ และโครงการตามแผนงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่มีความพร้อมและได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้แล้วเสร็จโดยด่วน 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

 ๑. ด้านสังคม 
 ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส้านักงานต้ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อด้าเนินการกวดขันและจับกุม
การเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และด้าเนินการต่อไปโดยด่วน 
 ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการท้าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อน้าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
และการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจ้าเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้แล้วในปัจจุบันในงานกรรมกร ในกิจการก่อสร้าง 
และกิจการประมงทะเล 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อจัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตร
อย่างครบวงจร จ้าแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืช เพื่อการพาณิชย์ 
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการด้าเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจ้าหน่าย ความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้น้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท้าการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยน้าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการเสนอภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ ที่ส่งผลต่อสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรายสาขา โดยแบ่งเป็นสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง 
รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกันเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสน อ 
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงความส้าคัญและมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกท่ีดีให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความตระหนักรู้ในคุณคา่ 
และร่วมอนุรักษ์ ดูแล พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งและยั่งยืน รวมทั้งควรพิจารณา
น้าเสนอประเด็นหรือข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสอดคล้องกับตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Indicators) ขององค์การสหประชาชาต ิที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในอนาคต ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑            
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง

สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย 
และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
เพื่ออ้านวยความสะดวกในความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยความร่วมมือจะด้าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ นักวิ ชาการ และผู้แทนของทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง
การจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการพัฒนาโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผูล้งนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
 ๒. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรบัความเหน็ของส้านักงบประมาณและส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศสามารถ
เชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเข้าร่วมในกระบวนการท้างานหรือให้ความรู้เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะในประเด็นที่ทั้งสองประเทศ
อาจจะยังขาดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งข้ึน ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการด้าเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย้า 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่ส้าคัญ 
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและก้าจัดพาหะน้าโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
และให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ท้ังนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด้าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เร่งรัดและติดตามการ ด้าเนินการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
ในการแก้ไขปัญหาการน้าเข้าขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณาก้าหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการน้าเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานก้าจัดขยะ และการก้าจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ 
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส้าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้้า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย 
ทั้งนี้ ในการด้าเนินการต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด้าเนินการให้มากที่สุดด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการน้าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการด้าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความส้าคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวให้มุ่งเน้นความถูกต้องและประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับเป็นส้าคัญ 
 ๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยก้ากับและติดตามการด้าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณาก้าหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง  ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping 

Towards Environmental Sustainability) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN 
Youth Stepping Towards Environmental Sustainability) ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาวิชาการที่ครอบคลุม
ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษในภาคอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน/
เมืองยั่งยืน นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนอาเซียนฯ ได้จัดท้าข้อเสนอโครงการที่สามารถน้าไปใช้ได้จริงตามความเหมาะสมของแต่ละบริบท
ของประเทศสมาชิกฯ และได้มีการน้าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยในส่วนของประเทศไทยเสนอโครงการ ๓ เรื่อง 
ได้แก่ (๑) โครงการลดการเผาเศษวัชพืช ณ จังหวัดล้าปาง (๒) โครงการค่ายสร้างจิตส้านึกเรื่องป่าไม้ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ    
(๓) โครงการบ้าบัดน้้าเสียธาตุเชิงชุม ณ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ผลส้าเร็จจากการจัดโครงการฯ จะน้าเสนอต่อท่ีประชุมคณะท้างาน
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ASEAN Working Group on Environmental Education : AWGEE) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑           
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๙ (the Meeting of the ASEAN 
Senior Officials on the Environment : ASOEN) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๐ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครฐั 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า นายกรัฐมนตรีมีก าหนดจะเดินทางไปสหภาพยุโรป     
ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๙-วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงให้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ไปเป็นวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง แจ้งผลการด าเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งของผู้กระท าความผิดภายหลังการใช้บังคับมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙-
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ได้เสนอคดีให้คณะกรรมการ
พิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งพิจารณาใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท าความผิด ๒๗ ราย รวม ๑๐ คดี ซึ่งมี ๙ คดี       
ที่ผู้กระท าความผิดยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยที่ผู้กระท าความผิด ๒๕ ราย ได้ช าระค่าปรับทางแพ่งและ    
ชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้จากการกระท าความผิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๘๘๖,๖๔๐.๘๗ บาท และส านักงาน ก.ล.ต. ได้น าส่งเป็น
รายได้แผ่นดินให้กับกระทรวงการคลังแล้ว และมี ๑ คดี ที่ผู้กระท าความผิด ๒ ราย ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง 
ซึ่งส านักงาน ก.ล.ต. ได้น าส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการฟ้องคดีผู้กระท าความผิดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแล้ว  
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ  
 ๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น 
 ๑.๑.๑ ลดการบ้านนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมีเวลาอยู่กับผู้ปกครองมากขึ้น และส่งเสริม
ให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการอภิปรายในช้ันเรียนต่อไป 
 ๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา 
 ๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ 
 ๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้นักเรียน
รุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

 ๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผลการศึกษาในวิชาต่าง ๆ ให้เป็นข้อสอบในเชิงอัตนัย 
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน 
สอบเก็บคะแนนประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น 
 ๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับช้ันให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล และแนวทางการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น 
 ๑.๒ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับครู เช่น 
 ๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม 
 ๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งก าหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลกั 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม 
 ๑.๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น 
 ๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การด าเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ท้ังนี้ ควรส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรชุมชน
เพื่อน าผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย 
 ๑.๓.๒ เน้นการท าโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ 
 ๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานภายในของกระทรวง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐        
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ในแต่ละคร้ัง เพ่ือจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้า      
การด าเนินการปฏิรูปต ารวจ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน  
เพ่ือเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปต ารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ 
และต ารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การท าส านวนสืบสวนสอบสวน รวมท้ังกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของต ารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการต ารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีต ารวจในพื้นที่ เป็นต้น 
 ๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของต ารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับด าเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซ่ึงเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จ าเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ 
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม 
 ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อด าเนินการกวดขันและจับกุม



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

 
การเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และด าเนินการต่อไปโดยด่วน 
 ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการท าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และ
การเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย 
 ๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจ าเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แล้วในปัจจุบันในงานกรรมกร ในกิจการก่อสร้าง 
และกิจการประมงทะเล 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตร
อย่างครบวงจร จ าแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพื่อการพาณิชย์ 
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจ าหน่าย ความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท าการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ดว้ย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เร่ือง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของข้อ ๑ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงการคลังและ/หรือส านักงบประมาณก่อน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
แล้วให้ส่งเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นของกระทรวงการคลังและ/หรือส านักงบประมาณไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
 ๒. ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 ๒.๑ ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ 
เป็นผู้พิจารณาว่ากิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลัง
ในอนาคตตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิด
ภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ และในการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรี 
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังได้จัดท าขึ้น เพื่อประกอบการขออนุมัติ
การด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๒ ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการ 
เงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดท าประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมด
ส าหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้แจ้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและกระทรวงการคลังทราบด้วย และให้กระทรวงการคลัง
แจ้งอัตรายอดคงค้างของภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

 ๓. ให้กระทรวงการคลัง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลงัของรัฐเร่งด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลตามพระราชบัญญัตวิินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โดยเพิ่มบทนิยามและก าหนดระยะห่างจากเขตที่ดินของสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคาร รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการ
เพื่อให้ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวซึ่งมีสภาพทรุดโทรมสามารถดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารเพื่อก่อส ร้างอาคารใหม่ทดแทน
อาคารเดิมได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองก ากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเข้มงวด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มี     
สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภค
แห่งชาติ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)            
ที่เห็นควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติให้มีความรัดกุม เหมาะสม และสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเป็นตัวแทนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคและสามารถด าเนินการร่วมกับภาครัฐได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับแหล่งรายได้ในการด าเนินกิจการ
ของส านักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ซึ่งก าหนดให้รัฐบาลพึงจัดสรรให้เป็นจ านวนท่ีเพียงพอน้ัน ควรปรับแก้ไข
ถ้อยค าเพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณและสอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐด้วย รวมทั้งความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ 
บทบาทและภารกิจอาจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ กลไกการตรวจสอบการใช้เงินสนับสนุนจากรัฐ การก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลัง การก าหนดบทบาทภารกิจให้ชัดเจนและ            
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การก าหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่ควรมีค าว่า “แห่งชาติ” ตลอดจนการก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ไปประกอบการพิจารณาดว้ย     
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง    
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๔ ฉบับ 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ
แบบสูบลมส าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด 
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก และ
ความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาท้ัง ๔ ฉบับ ได้แก่ 
 ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และ
ส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 ๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถจักรยานยนต์และ
โมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 ๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อ
ที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งรัดด าเนินการโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
ณ อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและการวิจัยที่น าไปสู่
การเพิ่มมูลค่าและการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อของประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตสิภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างพระราชบญัญตัิ
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามมติที่ประชุมระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีสาระส าคัญเป็นการยกเลิก
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ก าหนดให้มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท าหน้าที่ให้ความเห็น ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จัดท าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งของประเทศและโลก รวมทั้งก าหนดให้มีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อด าเนินงานในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนี่ง 
แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้วให้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑            
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
ที่ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ รวมทั้งอ านาจและหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงและ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท า
ให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีและอ านาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑             
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรอง

ส าเนาเอกสาร พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า 
และการขอคัดหรือรับรองส าเนาเอกสาร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอให้วินิจฉัย
ล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองส าเนาเอกสาร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑            
เร่ือง ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเคร่ืองแบบพิเศษส าหรับข้าราชการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย

ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดลักษณะ ชนิด และประเภทเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑             
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด 
ให้ยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก 
พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ รับเงินเดือนระดับ น.๙ เป็นก าหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก 
พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างและการบริหารจัดการก าลังพลของกระทรวงกลาโหม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และอัตรา
ต าแหน่งเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขยศทหาร อัตรา และระดับเงินเดือน
ของนายทหารสัญญาบัตรนั้น อาจส่งผลกระทบต่อข้าราชการต ารวจและข้าราชการประเภทอื่นโดยรวม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
หรือการให้บริการทางการศึกษากรณีงานจ้างบริการทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ และของสถาบันพระปกเกล้า เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เห็นควรส ารวจหน่วยงาน
ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษาในประเทศไทยให้ครบถ้วนและก าหนด
ในกฎกระทรวงพร้อมกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจ าในน่านน้ า ล าแม่น้ า หรือท าเลทอดสมอ

จอดเรือต าบลใด ๆ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจ าในน่านน้ า 
ล าแม่น้ า หรือท าเลทอดสมอจอดเรือต าบลใด ๆ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เรือเก็บสินค้า หรือเรือชนิดใด ๆ ท่ีคล้าย
เรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็นเรือทุ่นหรือส าหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตท าการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจ าในน่านน้ า 
ล าแม่น้ า หรือท าเลทอดสมอจอดเรือต าบลใด ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กรมเจ้าท่าก าหนด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด 
ให้ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถก าหนดต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
และการบริหารงานของส านักงานศาลรัฐธรรมนูณที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ศาลรัฐธรรมนูญรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณ
เกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาก าหนด 
และควรพิจารณาเทียบเคียงการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของหน่วยงานอิสระที่มีภารกิจและปริมาณงานใกล้เคียงกัน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

     ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้       
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๔๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(กขร.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง และ
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม  
                ๒. การปฏิรูปประเทศ กขร. มีมติเห็นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีต ารวจ เช่น การจัดให้มีเกณฑ์การวิเคราะห์
โครงสร้างขนาดของสถานีต ารวจในมาตรฐานเดียวกัน การปรับปรุงการท างานของแต่ละสถานีต ารวจให้มีความเป็นมาตรฐาน และ
ให้วางระบบการประเมินผลงานตามพันธสัญญาการให้บริการประชาชน 
                ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายกระท าความผิดตามกฎหมาย 
(๒) ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”    
การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๔ กลุ่มอุตสาหกรรม ๑๖ สาขาอาชีพ (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การด าเนินโครงการ Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 
การจัดท าระบบจดทะเบียนให้กับนักลงทุน (Angel Investor) (๔) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เช่น การจัดท าโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๑ การเปิดตัวสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) (๕) ด้านการต่างประเทศ เช่น การหารือทวิภาคีระหว่าง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางการค้าการลงทุน 
และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ [Greater Mekong 
Subregion (GMS) Summit] ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
(๖) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การบริหาร
จัดการน้ าตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (๗) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0 การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐ และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม 
 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) รายงานผลการด าเนินงานและ
ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินงานแล้วเสร็จ ๒๓ โครงการ/กิจกรรม 
อยู่ระหว่างด าเนินงาน ๓๔ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่มีการด าเนินงาน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผลการด าเนินงานตาม



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

 
แผนปฏิบัติการดังกล่าวพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงของการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การบูรณาการในระดับปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งการบูรณาการข้อมูลสถิติระดับชาติในด้านต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ และการทบทวน
กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเพียงพอ ส านักงาน ปปง. จึงได้เสนอ
แนวทางแก้ไขโดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อผลักดันและสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และ           
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปปง. พิจารณา
เห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
                ๒. รับทราบแนวทางการด าเนินการของส านักงาน ปปง. ที่จะเสนอให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสาน        
และก ากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่          
การก่อการร้ายต่อไป 
                ๓. ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องร่วมมือในการด าเนินการของส านักงาน ปปง. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน         
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังกล่าวต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณาและแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว โดยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ค านึงถึงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและอยู่นอกเหนือการควบคุมและ
อาจส่งผลต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ เช่น สถานการณ์การเมือ งโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นต้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และการใช้ค าศัพท์ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติแล้ว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปรับแก้ไขถ้อยค าตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี
ให้ถูกต้อง ชัดเจน แล้วให้น าเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อด าเนินการน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฉบับภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่ประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่าง
ประเทศต่อไป 
  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑             
เร่ือง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ ประกอบด้วย (๑) การเตรียมการจัดท าแผนแม่บทเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (๒) การด าเนินการตามแผนการปฏิรูป 
(๓) การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (๔) การสร้าง
การรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และ (๕) การบูรณาการข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ 
ส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไป จะด าเนินการน าร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้ง
จะเปิดระบบ eMENSCR เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

 ๒. นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศจะต้องให้ความส าคัญ
กับภาระงบประมาณของประเทศและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ในการด าเนินการประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ให้ก าหนดตัวชี้วัดที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง 
และยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติทีเ่สนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาในทุกมิติ ท้ังในด้านการบริหารราชการ 
การพัฒนาต่อเนื่อง เกิดผลสัมฤทธิ์ตามห้วงระยะเวลา ตามแผน/ยุทธศาสตร์ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิและส านักงบประมาณ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้นตามร่างระเบียบฯ ควรรองรับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ   
แห่งราชอาณาจักรไทย และการก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลในระบบได้ตามความจ าเป็นต่อการท าหน้าที่
ของวุฒิสภา เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้ยกเลิกภารกิจของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ 
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ของส่วนราชการทุกวันที่ ๑๑ ของทุกเดือน และให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเมื่อร่างระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น หากมีความจ าเป็นที่หน่วยงานความมั่นคงต้องช้ีแจงรายละเอียดผลการปฏิบัติภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลที่มีช้ันความลับหรือความละเอียดอ่อนของหน่วยงานความมั่นคง และควรพิจารณา
เช่ือมโยงและ/หรือปรับปรุงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณให้ส านักงบประมาณ ซึ่งก าหนดส่งเป็นรายไตรมาสอยู่แล้ว เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เป็นจ านวนเงิน ๑๖๙,๘๕๒,๓๐๐ บาท 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการฯ จัดท า
แนวทางการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป รวมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดให้มีความครบถ้วน ชัดเจน 
เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รวมถึงคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงานเลขานุการฯ ได้รับยกเว้น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรบัทราบก าหนดการนายกรฐัมนตรใีนการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ 
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑-วันอังคารที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

ค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑             
เร่ือง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
 ๑. ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ใหเ้พิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑.๓.๑๘ 
 “๑.๓.๑๘ คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน” 
 ๒. ในส่วนของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๖.๕.๕ 
 “๖.๕.๕ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน” 
 

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการด าเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย า 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่ส าคัญ 
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและก าจัดพาหะน าโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
และให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ท้ังนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เร่งรัดและติดตามการด าเนินการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

ในการแก้ไขปัญหาการน าเข้าขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการน าเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานก าจัดขยะ และการก าจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ 
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้ า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย 
ทั้งนี้ ในการด าเนินการต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการให้มากที่สุดด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการน าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการด าเนินการเผยแพร่
องค์ความรู้และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความส าคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
กลไกประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลในเร่ืองต่าง ๆ ดังกล่าวให้มุ่งเน้นความถูกต้องและประโยชน์  
ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
 ๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับและติดตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย
ที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ (๒) การส่งเสริมการแปรรูป การตลาด 
และการกระจายสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ (๔) ประเด็นอื่น ๆ เช่น การติดตามสถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ การตรวจติดตามโครงการป่าชุมชนบ้านไตรคีรี 
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนของรัฐ เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับข้อสั่งการไปพิจารณาด าเนินการ แล้วรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีประเด็นส าคัญ 
ได้แก่ (๑) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) อย่างยั่งยืน (๒) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ (๕) ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงสนามบินเกษตรนครสวรรค์เพื่อเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งต่อ ๆ  ไป ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหง่ชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประสานงานกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อน ามาเป็นข้อมูลหลัก
ส าหรับจัดท าข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยข้อเสนอดังกล่าวต้องมีความเช่ือมโยง
กับโครงการ/แผนงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการ/แผนงานท่ีรัฐบาลได้ด าเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๑ 

 

 

การปรบัปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงเง่ือนไขการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึ่งประกอบกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters หรือ IHQ) จากเดิมซึ่งเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ส าหรับรายได้ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เป็น การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ส าหรับค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
เฉพาะค่าสิทธิที่เกดิจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีกระท าข้ึนในประเทศไทย ไม่ว่าการวิจัยและพัฒนานั้นจะกระท าโดย IHQ 
หรือโดยการจ้างผู้อื่น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการ
ภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดท าประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับในครั้งนี้ให้ชัดเจน 
โดยจัดท าประมาณการรายได้อย่างน้อย ๓ ปี เพื่อก าหนดไว้ในแผนการคลังระยะปานกลางให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้เป็นกรอบ
ในการวางแผนการด าเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของประเทศ ตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐต่อไป นอกจากนี้ กรมสรรพากรควรเร่งออกกฎหมายล าดับรองก าหนดวิธีการและเง่ือนไขการไดส้ิทธิประโยชน์เมื่อพระราชกฤษฎกีาฯ 
มีผลบังคับใช้ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด  
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑      
เร่ือง การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว 
จ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมด จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๖ ฉบับ 
และเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๑๐ ฉบับ 
                ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแลว้ 
จ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมด จ านวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าทั้ง ๘ ฉบับ 
                ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลา แต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
จ านวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมด จ านวน ๘๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๓๔ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๔๙ ฉบับ 
                ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย จ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว 
จ านวน ๓๐ เรื่อง 
                ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมาย และการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ  จ านวน ๓๘ เรื่อง       
ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว จ านวน ๓๘ เรื่อง  
 

การยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ 
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑           
เร่ือง ขอให้เร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี 
 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของรัฐและเป็นการป้องกันความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการ
ที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ จึงมีมติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
 ๑. ในส่วนของคดีเกี่ยวกับการด าเนินโครงการจ าน าข้าวเปลือก ซึ่งมีทั้งคดีความอาญาและคดีความแพ่งซึ่งใกล้จะหมด 
อายุความและอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อฟ้องร้องคดี นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) และ
กระทรวงพาณิชย์ (องค์การคลังสินค้า) เร่งรัดการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จทุกคดีโดยเร็ว แล้วส่งเรื่องให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดอย่างช้าสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อด าเนินการฟ้องร้องคดีให้ทันภายในก าหนดอายุความ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคดีใด
ที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมีประเด็นท่ีเห็นควรจะประนีประนอม ยอมความ ไกล่เกลี่ย หรือตกลงให้เป็นไปตามค าร้องขอของคู่ความ 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะด าเนินการเช่นนั้นได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก่อน 
แล้วแต่กรณี 
 ๒. ในส่วนของคดีความอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เป็นเจ้าของเรื่อง
ตรวจสอบและเร่งรัดการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การด าเนินการฟ้องร้องคดีทัน
ภายก าหนดอายุความของคดีนั้น ๆ ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐใดปล่อยปละละเลยจนคดีขาดอายุความ จะถื อเป็น
ความบกพร่องของหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐนั้น 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของมติคณะรฐัมนตรี 
 

 

 

 

 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
                        

         แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปงีบประมาณ 
 
 

 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๕ มิ.ย. ๑๒ มิ.ย. ๑๙ มิ.ย. ๒๗ มิ.ย.

๕๓

๒๖

๔๑
๕๐

๐

๘๐๐

๑๖๐๐

๒๔๐๐

๓๒๐๐

๔๐๐๐

๑๖ ก.ย. ๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๘

๓,๔๖๖ ๓,๔๐๔
๒,๘๑๘

เดือน 

จํานวนเรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๑๗๐ เร่ือง

จํานวนเรื่อง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

๒.  มตคิณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๔๕ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๐๓ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๑๓ เรื่อง วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๓ เรื่อง และ วาระ
สําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๒ เรื่อง 

 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชมุคณะรัฐมนตรี 

––  
 
 
 
 
 

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 พ.ค. ๖๑ มิ.ย. ๖๑

๒๓๓
๒๑๓ ๒๑๕

๒๔๔
๑๙๕

๑๗๐ ๑๗๒
๒๐๗

๑๗๐

วาระเพ่ือทราบ ๑๐๓ เรื่อง (๖๐.๕๙ %) วาระอื่นๆ ๑๓ เรื่อง (๗.๖๕ %)

วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา
๒ เรื่อง (๐.๙๗ %)

วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๒.๓๕ %)

วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ
๓ เรื่อง (๑.๗๖ %)วาระเพ่ือพิจารณา ๔๕ เรื่อง (๒๖.๔๗ %)

รวมท้ังสิ้น  ๑๗๐  เร่ือง

จํานวนเรื่อง 

เดือน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๑๔๘ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๔๕   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๓๘  เรื่อง  วาระจร    ๗  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ     ๑๐๓   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๗๙  เรื่อง  วาระจร  ๒๔  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องเพ่ือทราบ

๓๘

๗๙

๗
๒๔

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จํานวนเรื่อง 

 

รวมท้ังสิ้น  ๑๔๘ เร่ือง



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

๔.  มตคิณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๕ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๗๐ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๖

๑
๑
๒

๗
๔

๖
๒
๒
๒

๔
๑๒

๖
๗

๒
๕

๑๐
๒

๕
๒

๑๒
๑๗

๓
๔๙

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

สลธ.คสช.

สว.

สม.

ศร.

ปปง.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ดศ.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๑๗๐ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 

 
 
 
๖.  มตคิณะรัฐมนตรี : จาํแนกตามความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๐๑ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๖๙ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๒๕ เรื่อง
๗๓.๕๓ %

เรื่องกฎหมาย
๔๕ เรื่อง
๒๖.๔๗ %

นโยบายรัฐบาล, 
101, 59.41%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย… 

รวมท้ังสิ้น  ๑๗๐  เร่ือง

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๖๙ เรื่อง 
๔๐.๕๙ % 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๐๑ เรื่อง 
๕๙.๔๑ % 

รวมท้ังสิ้น  ๑๗๐  เร่ือง 



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๑

๑๙

๓ ๔ ๓

๒๗

๕ ๓ ๖

๒๗

๓

จํานวนเรื่อง 

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

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

  

รวมท้ังสิ้น  ๑๐๑ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๒

๓๔ ๓๐

๖
๑๓

๖

จํานวนเรื่อง 

ด้าน(๖)   (๕)  (๔)  (๓)  (๒)  (๑)   

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

รวมท้ังสิ้น  ๑๐๑  เร่ือง



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๑๗ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

 
 

 
 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๓ เรื่อง

๑๗.๖๕ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๗ เรื่อง

๔๑.๑๘ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๑ เรื่อง

๕.๘๘ % 

ภาคกลาง
จํานวน ๒ เรื่อง

๑๑.๗๖ %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๓ เรื่อง

๑๗.๖๕ %

ภาคใต้
จํานวน ๑ เรื่อง

๕.๘๘ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗ ๔
๑๕

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.

รวมท้ังสิ้น  ๑๗ เร่ือง

จํานวนเรื่อง 

หน่วยงาน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ  
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี  

 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๒๔๖/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
๒. ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันสําหรับองค์การระหว่าง

ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....  
๑๙๑๓๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๓๘๓/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการมีบุตร)  
๑๘๓๖๕/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง 
การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลย และค่าธรรมเนียม)  

๑๘๒๐๔/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๖. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๗๖๗๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
๗. ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....  ๑๗๔๙๙/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
๘. ร่างพระราชบัญญัติสภาองคก์รผู้บริโภคแหง่ชาติ พ.ศ. .... ๑๖๙๐๑/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
 
 

  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๒ 

รวม ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีจํานวน ๒,๑๙๔ เรื่อง ดังน้ี  

 
ลําดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานเุบกษา จํานวน/เรื่อง 
๑. ๑.๑ ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  

 - ประกาศ จํานวน         -      เรื่อง 
 - คําสั่ง คสช. ที ่๒/๒๕๖๑ จํานวน         ๑     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จํานวน       ๔๒     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จํานวน       ๑๘     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จํานวน       ๔๗     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จํานวน   ๒,๐๘๖    เรื่อง 
 จํานวนรวมทัง้สิ้น จํานวน   ๒,๑๙๔    เรื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี ปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กห. กระทรวงกลาโหม ศร. สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
กค. กระทรวงการคลัง สม. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
กต. กระทรวงการต่างประเทศ สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
คค.   กระทรวงคมนาคม   
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี THE SECRETARIAT OF THE CABINET

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรี

ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา
วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑


