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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 ๑–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้มีรายได้น้อย
ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการจัดประชุม
สมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ SportAccord Convention 2018 เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
สิงหำคม ๒๕๖๑ 

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

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน..
สู ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒๔๗๗๓/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ 
ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์และ
อาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง  

๒๔๔๑๘/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๒ 

รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและ   
การผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย–เมียนมา 

๒๔๘๕๔/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๒ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียน  
เป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล 
สถิติ และข้อความอ่ืนที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ  

๒๖๖๐๐/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๓ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ิมเติม  

๒๖๒๓๙/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๓ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับ
คณะนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

๒๓๗๓๘/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๔ 

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒  ๒๔๐๕๙/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๔ 

การขอความเห็นชอบต่อพิธีสาร (ฉบับที่สอง) แก้ไขบันทึกความเข้าใจ      
ว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน  

๒๔๑๑๑/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๕ 

สารบัญ 



 
 - ๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การจัดท าปฏิญญาแสดงเจตจ านงการด าเนินความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกี ว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมไทย-ตุรกี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒๔๒๐๔/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์
และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

๒๔๕๗๓/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๖ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร
แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์  

๒๔๖๔๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๖ 

ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๒๕๕๒๓/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๗ 

การรับรองเอกสารการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศ
และสื่อสารมวลชนระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์   

๒๕๗๙๘/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๗ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุม
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๖  

๒๕๕๕๑/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๗ 

การจัดท าบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ 
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น  

๒๕๖๓๘/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๘ 

การด าเนินโครงการ Country Programme  ๒๖๔๖๔/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๙ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ๒๖๑๖๑/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๙ 

รายงานสรุปผลและการน า เสนอวีด ิท ัศน์สร ุปผลการ เดินทาง เยือน
เครือรัฐออสเตรเลีย  

๒๖๒๖๓/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๑๐ 

บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการ  
เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission : EEC)  

๒๖๕๘๕/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๑๐ 

ร่างปฏิญญาการประชุมผู้น า BIMSTEC ครั้งที่ ๔  ๒๖๔๓๑/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๑๑ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     
ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  



 
 - ๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ปัญหา    

ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก 
และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

การให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  

๒๔๓๓๕/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๑๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๐๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๑๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๘/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๑๓ 

รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ  
ประจ าปี ๒๕๖๑  

ว ๔๐๖/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๑๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ       
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. ....  

๒๕๔๒๘/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๑๕ 

การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ  
ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

๒๖๕๗๐/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๑๖ 

โครงการอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียน
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐  

๒๖๕๗๑/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๑๖ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย/์สิทธิมนุษยชน 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ   
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human    
Rights-NAP)  

๒๖๗๗๗/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๑๗ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ๒๔๕๕๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๑๙ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. ....  

๒๖๒๙๙/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๑๙ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ๒๔๕๕๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๒๐ 

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ๒๔๕๕๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๒๐ 

     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   

ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ๒๔๕๕๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๒๑ 

 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   

     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....  ๒๖๖๗๙/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๒๓ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒)  

๒๖๔๔๗/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๒๓ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือสนับสนุน
โครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ 
ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒๕๕๗๓/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๒๔ 

     ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๐๐/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๒๔ 

การพัฒนาคลองแสนแสบและการเดินทางสัญจร  ๒๔๒๒๐/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๒๕ 

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ๒๔๘๐๔/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๒๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก  
ใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  
พ.ศ. ....  

๒๕๘๐๙/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๒๖ 

     ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   

สรุปผลการจัดประชุ มสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ  SportAccord 
Convention 2018   

๒๖๑๕๖/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๒๖ 

     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น  และ   
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ 
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

     ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์    
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

     ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่   

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๓๙๓/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๒๘ 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ว(ร) ๓๕๕/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๒๘ 

การเสนอขอเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒๔๐๕๐/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๒๘ 

    ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

ขอขยายเวลาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง 
ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง  
ปี ๒๕๖๑  

๒๔๒๗๓/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๒๙ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๐๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๒๙ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๘/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๓๐ 
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร         
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว
และจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)  

๒๔๖๐๘/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๓๑ 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้  ๒๕๕๒๐/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๓๒ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๐๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๓๒ 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๘/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๓๓ 
การเสนองบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ ขององค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซีย  

๒๕๐๑๑/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๓๕ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ . .) พ.ศ. ....        
(การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)  

๒๖๔๘๑/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๓๕ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   

ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....  

๒๔๗๘๐/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๓๕ 

 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

ขออนุมัติ เ พ่ิมวงเงินงบประมาณและเปลี่ ยนแปลงรายการสายทางเข้ า                     
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ดจังหวัดชลบุรี รวมทั้งยกเว้นการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ     
ข้อ ๑.๖ ของกรมทางหลวง  

๒๔๑๙๔/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๓๖ 

รายงานผลการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียส าหรับโครงการก่อสร้าง  
ทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงอ าเภอ
หนองหาน-อ าเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงสกลนคร-นครพนม 
(กิโลเมตรที่ ๑๘๐-๒๑๓) และทางหลวงหมายเลข ๒๓ ช่วงร้อยเอ็ด-ยโสธร  

๒๕๐๗๑/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๓๖ 

ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต  

๒๔๕๐๒/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๓๗ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติ
หลักเกณฑ์การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ    

๒๔๙๔๙/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๓๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๘/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๓๗ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม
ในพ้ืนที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) 
และผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ  

๒๕๖๓๖/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๓๙ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

 ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

ขออนุมัติกู ้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี ้ที ่จะครบก าหนดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๒๔๒๑๒/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๓๙ 

การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการลงทุน การกู้เงินเพ่ือด าเนินการทั่วไปและอ่ืน ๆ 
และการกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องของการประปาส่วนภูมิภาค  

๒๕๖๓๒/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๔๐ 

 ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

    ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  
  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๐๐/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๔๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๐๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๔๑ 

    ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ   
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

๒๓๘๙๖/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๔๒ 

การเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital 
Economy Policy : CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : 
OECD)  

๒๔๙๙๖/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๔๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๑๘/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๔๓ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๒๕/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๔๔ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๕๕๑๗/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๔๕ 

(ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย  

๒๖๔๒๖/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๔๕ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ    

ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
พ.ศ. ....  

๒๕๕๓๐/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๔๕ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑  ๒๕๕๗๑/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๔๖ 

กองทุนหมุนเวียน   

การเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๑  

๒๖๖๙๖/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๔๖ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Minister : AEM) ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒๕๖๔๔/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๔๘ 

ผลการประชุม CLMVT Forum 2018 : CLMVT Taking-Off Through Technology  ๒๖๕๐๔/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๔๘ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ (The 3rd  Mekong 
River Commission Summit) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

๒๖๓๖๓/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๔๙ 

การจัดท าและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา  
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)  

๒๖๓๕๐/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๕๐ 

ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือ     
ลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๑ และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

๒๖๔๑๗/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๕๐ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้  

๒๔๕๖๔/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๕๒ 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           

ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มี โครงสร้างพื นฐาน     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

๙.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง  
     สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

     ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

ขอความเห็นชอบโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing 
on lvory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand  

๒๔๗๙๓/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๕๓ 

การน าเสนอพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 
จังหวัดตรัง และพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน  

๒๕๕๖๐/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๕๓ 

ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of 
the Ecosystem Approach to Fisheries Management considering 
Climate and Pollution Impacts (EAF-Nansen Programme)  

๒๖๕๖๓/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๕๔ 

    ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก 
  ที่ดินของรัฐ 

  

การให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้  ๒๔๓๑๙/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๕๕ 
ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๓๙๑๘/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๕๕ 

    ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

    ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย     

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๐๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๕๖ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ  ๒๔๒๖๘/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๕๗ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน

ภาครัฐ  

  

ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ๒๔๐๓๙/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๕๗ 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส านักงานธนานุเคราะห์  ๒๔๑๘๘/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๕๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๐๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๕๘ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอ่ืนที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๔๔๔๒/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๕๙ 

ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ....  

๒๔๗๘๖/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๕๙ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....  

๒๔๖๐๑/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๖๐ 

ผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชี
เป็นสูญขององค์การมหาชน  

๒๔๙๕๖/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๖๐ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. ....  ๒๔๙๖๔/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๖๑ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่
และท่ีประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพ่ือออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุม
ส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์
หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ  

๒๕๘๐๕/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๖๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๕๗๘๕/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๖๒ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไข  
อาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย   
หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  
หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  

๒๖๖๑๘/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๒ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร 
พ.ศ. ....  

๒๖๖๑๓/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๓ 

ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. ....  ๒๖๕๐๖/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๓ 



 
 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
       ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื ่อง แนวทาง    
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government  Data Center) 
และความก้าวหน้าผลการด าเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ 
(ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑)  

๒๖๒๒๐/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๔ 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....  ๒๖๕๑๙/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๕ 

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์     
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ  

  

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ [ก าหนดสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพ่ิมเติม)]  

๒๖๓๔๓/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๕ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๑ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)  

๒๓๘๐๐/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๖๖ 



 
 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

๒๓๗๕๐/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๖๗ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่   

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  ๒๔๐๐๒/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๖๗ 
ก าหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  ว(ร) ๓๖๕/๖๑ [๑๔/๐๘/๒๕๖๑] ๖๗ 

การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน   

กรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน  ๒๕๖๕๒/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๖๗ 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื นที่กลุ่มจังหวัด   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)  

ว(ร) ๓๗๙/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๖๘ 

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน  

๒๕๗๙๖/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑] ๖๘ 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ   

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  

ว ๔๒๒/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๙ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ว ๔๒๑/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๙ 

รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑)  ๒๖๓๐๔/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๖๙ 
ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ .  ๒๕๖๒ กับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

ว ๔๒๖/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๗๐ 

โครงงการไทยนิยม ยั่งยืน   

ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

๒๖๒๘๖/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๗๐ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๒๕/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] ๗๑ 



 
 - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น

ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ
การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๒๓๘๗๖/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑] ๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  



 
 - ๑๕ -

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๗๓ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๗๔ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ ๗๕ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ๗๖ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย ๗๗ 
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 ๗๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา  
   ๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ ๗๘ 
   ๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ๗๙ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ที่ดําเนินการ ๘๐ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ๘๐ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ดําเนินการ 

๘๑ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๘๒ 
ตารางอักษรย่อ ๘๓ 

 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๑ 

การปกป้องและเชิดชู 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

 
 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน..สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดท าวีดิทัศน์ดังกล่าวขึ้น และได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาตแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงาน ป.ป.ส. เร่งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน..สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๒ 

การรกัษาความมัน่คงของรฐั 

และการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังที่ ๗ ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน 

การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน 
การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการรับรอง (ไม่มีการลงนาม) ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระส าคัญเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมอย่างต่อเนื่องของประเทศสมาชิก 
กระบวนการบาหลีในการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติอย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักการการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ ประกอบด้วย (๑) การด าเนินการและอ านวยความสะดวก
ระหว่างกันเพื่อร่วมกันจัดการวิกฤติการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติต่าง ๆ (๒) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะในบริบทของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในห่วงโซ่อุปทาน (๓) การท างานร่วมกับภาคประชาสังคม (๔) ความเช่ือมโยงที่เพิ่มมากขึ้น
ระหว่างกระบวนการบาหลีกับกระบวนการหารือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่จัดการกับการโยกย้ายถิ่นฐาน 
และ (๕) การมีส่วนร่วมของกระบวนการบาหลีในการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทางทะเลในภูมิภาค 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  รายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบรายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีผลการหารือที่ส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการ
ต่อพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองค า การสนับสนุน
แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา การยกระดับความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในทุกด้าน โดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และการริเริ่มให้มีการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีระหว่างกัน
ด้านความมั่นคงอย่างเป็นประจ า และการประชุมว่าด้วยเรื่องการควบคุมเคมีภัณฑ์ระหว่าง ๔ ประเทศ (ไทย เมียนมา ลาว และจีน) 
 ๑.๒ เห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ไทย-เมียนมา มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา 
 ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับข้อเสนอแนะของส านักข่าวกรองแห่งชาติที่เห็นควรระบุให้ชัดเจนถึงความจ าเป็น
ที่ไทยและเมียนมาต้องร่วมมือกันตรวจสอบต้นตอหรือสาเหตุที่แท้จริงซึ่งท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้
การวางแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย และความเห็น
ของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมฯ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

ประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้ นตอนของระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บูรณาการการด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อลดภาระงบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหานี้ในภาพรวม รวมทั้งเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและไว้เนื้อเช่ือใจแก่ประชาชนในความมุ่งมั่นของภาครัฐที่จะแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างถูกต้องและจริงจัง เช่น การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และตรวจจับผู้ลักลอบขน/ค้ายาเสพติด ควรมีเครื่องมือ
และสุนัขดมกลิ่นที่เพียงพอ โดยอาจพิจารณาน าสุนัขพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพมาฝึกในการตรวจและดมกลิ่นยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 
การจับกุม คุมขังผู้กระท าความผิด ควรจ าแนกผู้กระท าความผิดออกจากผู้กระท าผิดในฐานความผิดประเภทอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
การถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงกระบวนการค้ายาเสพติดระหว่างผู้กระท าความผิดด้วยกัน การบ าบัดรักษาและการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้กระท าความผิดเมื่อผู้กระท าความผิดใกล้พ้นโทษ ควรมีการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับให้ผู้กระท าผิด
สามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก โดยควรมีการติดตามและประเมินในเรื่องนี้ด้วย เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียน เป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล

หรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการเพื่อให้ได้ข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่จ าเป็นจากผู้ประกอบกิจการอู่เรือและใช้เป็นฐานข้อมูล 
ที่จะน าไปสู่การส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีให้มีศักยภาพ และสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในการควบคุมอู่เรือที่รับท าการต่อ ซ่อม 
ดัดแปลง หรือท าลายเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ขอแก้ไขข้อความในร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ แก้ไขข้อมูลใน 
ข้อ ๒ (๔) โดยขอแก้ไขเลขที่ พ.ศ. จากเดิม ๒๕๑๕ เป็น ๒๕๓๕ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน มีเพียงฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้กระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทยด าเนินการจัดหาสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular 
Fast Bridge) สนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ านวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๘,๗๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย
ประมาณ ๒๙๒,๕๖๒,๙๗๖ บาท เมื่อคิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๓๙๗๖ บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ภายในกรอบวงเงิน ๒๙๒,๕๖๒,๙๗๖ บาท 
โดยให้กระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีของรัฐมนตรี   

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับ
คณะนายกรัฐมนตรี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การเยือนสหราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าพบหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร 
เช่น สภาผู้น านักธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council : TUBLC) และได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีลงนามความตกลงระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย กับหน่วยงานและภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักร รวม ๖ ฉบับ เช่น 
ความตกลงระหว่างกระทรวงพาณิชย์และ Tesco PLC โดย Tesco น าสินค้าจากเกษตรกร/SMEs ไทยมาร่วมพัฒนากับ Tesco 
Innovation Centre และน ามาส่งเสริมการจ าหน่ายในต่างประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน Showcasing Thailand Kitchen of the World และมอบประกาศนียบัตร Thai Select ให้แก่
ร้านอาหารในสหราชอาณาจักร จ านวน ๒๙ ร้าน รวมทั้งได้พบปะกับหน่วยงานส าคัญ เช่น  British Council เพื่อรับฟัง
ข้อมูลการด าเนินการและโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และแนวทางความร่วมมือ
ซึ่งจะพิจารณาน าจุดแข็งของสหราชอาณาจักรมาช่วยสนับสนุนในด้านที่ไทยต้องการ เป็นต้น 
 ๒. การเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมภาคธุรกิจไทยในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสกับนายกรัฐมนตรี และได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยกับหน่วยงาน
และภาคธุรกิจของสาธารณรัฐฝรั่งเศส รวม ๔ ฉบับ เช่น ความตกลงระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับหอการค้า
นานาชาติ และหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เรื่อง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศและ
การพัฒนาผู้ประกอบการไทย และได้เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์  Thai Select ให้แก่ร้านอาหารในสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
จ านวน ๑๒ ร้าน รวมทั้งได้พบปะกับหน่วยงานส าคัญ เช่น หอการค้านานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีส านักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส โดยมีแนวคิดหลกั คือ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนการคา้เสรี และต่อต้านการใช้นโยบายปกป้อง เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๓๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ (32nd ASEAN Summit) เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งสาระส าคัญของการประชุมฯ 
ได้เน้นย้ าความส าคัญของความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
ความส าคัญของแนวคิดอินโด-แปซิฟิก และการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียน โดยประเทศไทยได้เสนอกรุงเทพมหานคร 
ภูเก็ต และชลบุรีเป็นเมืองอัจฉริยะน าร่อง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับด้านการเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่ (๑) สถานการณ์
ในคาบสมุทรเกาหลี (๒) สถานการณ์ในรัฐยะไข่ และ (๓) สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ รวมทั้งประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
การเร่งรัดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเร่งเจรจาความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) ให้แล้วเสร็จ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกที่เหลือเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership : CPTPP) รวมถึงเน้นย้ า
ความจ าเป็นของการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ และการรับรองเอกสารผลลัพธ์ที่ส าคัญ
ของการประชุมฯ จ านวน ๓ ฉบับ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุม
ดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น (๑) ประเด็นนวัตกรรม อาเซียนสามารถร่วมกันพัฒนาทักษะ
และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Cybersecurity พร้อมไปกับการผลักดันด้าน Entrepreneurial และ Startup 
โดยประเทศไทยอาจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการริเริ่มและผลักดันโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว โดยอาศัยงบประมาณ
จากองค์กรที่สนับสนุนทุนให้เลขาธิการอาเซียนเพื่อด าเนินการต่อไป (๒) การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อม



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

ที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup และยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับรูปแบบงานในอนาคต 
(Future of jobs) รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและ
ลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัล และ (๓) เร่งรัดการด าเนินงานตามแผนความร่วมมือ
อาเซียนบวกสาม โดยขยายความร่วมมือในสาขาอ่ืนท่ีมีความก้าวหน้าสูง อาทิ ความมั่นคงด้านน้ า การป้องกันและบริหารความเสีย่ง
จากภัยพิบัติ รวมทั้งเร่งเจรจาความตกลง RCEP เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  การขอความเห็นชอบต่อพิธีสาร (ฉบับท่ีสอง) แก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างพิธีสาร (ฉบับที่สอง) แก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน (The Second 
Protocol Amending the Revised Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation) 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขคุณสมบัติและการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการบริหาร (Executive Director) ของมูลนิธิฯ 
จากที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้เดิม คือ ผู้อ านวยการบริหารของมูลนิธิฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี และไม่สามารถลับมาด ารงต าแหน่ง
ได้อีก โดยก าหนดใหม่เป็น สามารถด ารงต าแหน่งได้วาระละ ๓ ปี และสามารถด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ ๒ วาระเท่านั้น (รวม ๖ ปี) 
โดยจะมีการลงนามในพิธีสารฯ ในโอกาสแรกที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศด าเนินขั้นตอนภายในเสร็จสิ้น โดยไม่เกิน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นผู้ร่วมลงนามในพิธีสารฯ 
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมลงนามในพิธีสารฯ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  การจัดท าปฏิญญาแสดงเจตจ านงการด าเนินความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจกัรไทย

กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวแห่งสาธารณรัฐตุรกี ว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมไทย-ตุรกี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาแสดงเจตจ านงการด าเนินความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกี ว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมไทย-ตุรกี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(Declaration of Intent on Cooperation between the Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand and Ministry 
of Culture and Tourism of the Republic of Turkey on 2018 Reciprocal Year of Culture) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างปฏิญญาฯ โดยการจัดท าร่างปฏิญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินกิจกรรมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยจะมี
การลงนามในร่างปฏิญญาฯ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ แต่ยังไม่ได้ก าหนดวันที่จะลงนาม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ทั้งนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงวัฒนธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
 ๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด้วยว่า หากกระทรวงวัฒนธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกีประสงค์จะท าข้อตกลงเพื่อด าเนินความร่วมมือ
ส าหรับงาน Reciprocal Year of Culture ไทย-ตุรกี ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ตามนัยวรรค ๒ (c) ภายใต้หัวข้อ Implementation 
ของร่างปฏิญญาฯ ก็อาจส่งร่างข้อตกลงดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาในโอกาสต่อไป 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

 
 ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามปฏิญญาฯ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้รับจัดสรรไว้แล้วจากรายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทย
และน าความเป็นไทยสู่สากล จ านวน ๒๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความคุ้มค่าและประหยัด 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ
โภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล คร้ังท่ี ๑ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วม ( Joint Steering Committee : JSC) 
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ และ
การท่องเที่ยวของบาห์เรน เป็นประธานร่วม ซี่งสาระส าคัญของการประชุมฯ เช่น ไทยได้เน้นย้ านโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และ
ยืนยันความสามารถของไทยในการเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่บาห์เรน โดยไทยพร้อมที่จะจัดหาและส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารตามที่ทางบาห์เรนต้องการ และเห็นพ้องที่จะจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) 
ด้านมาตรฐานสินค้าฮาลาลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการหารือทวิภาคีระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พาณิชย์ และการท่องเที่ยวของบาห์เรน เกี่ยวกับ การขยาย
ความร่วมมือในอุตสาหกรรมยางพารา และเชิญชวนบาห์เรนเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) และนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ที่จังหวัดสงขลา 
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล

ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร
แห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคม
และการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ (Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Telecommunication, 
Information Technology and Digital Technology between the Ministry of Digital Economy and Society of 
the Kingdom of Thailand and the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Finland) ในระหว่ าง
การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเทคโนโลยีดิจิทัลของสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมด้านไอซีทีและอุตสาหกรรมดิจิทัล ความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลในกลุ่ม  Startups ผู้ประกอบการใหม่ และ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่าน

ไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ทีต่้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้อาวุธ
และยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๒๓๙๙ (ค.ศ. ๒๐๑๘) ว่าด้วยการต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัด
ทรัพย์สินต่อสาธารณรัฐแอฟริกากลางตามที่ระบุไว้ในข้อมติฯ ที่ ๒๒๓๙ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ตลอดจนข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องออกไปอีก ๑ ปี 
โดยให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศและส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่ร่างประกาศฯ มีผลบังคับใช้ จะท าให้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ตามมาตรการลงโทษ
สาธารณรัฐแอฟริกากลางรวมทั้งสิ้น ๓ ฉบับ หากผนวกรวมปรับให้เป็นฉบับเดียว จะเป็นการอ านวยความสะดวกและสร้างความชัดเจน
ในการน าไปปฏิบัติของหน่วยงานและผู้ประกอบการต่าง ๆ นอกจากนี้ ข้อมติฯ ที่ ๒๓๙๙ (ค.ศ. ๒๐๑๘) ได้ก าหนดระยะเวลา
สิ้นผลของมาตรการให้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จึงควรที่จะก าหนดระยะเวลาสิ้นผลของร่างประกาศฯ 
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อมติฯ ดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                
เร่ือง การรับรองเอกสารการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชนระหว่าง

ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชนระหว่างราชอาณาจักรไทย 
และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Memorandum of Understanding between the Public Relations Department under 
the Office of the Prime Minister of the Kingdom of Thailand and the Presidential Communications Operations Office 
of the Republic of the Philippines on Information and Media Cooperation) มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ข่าว รายการ หรือกิจกรรมด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชนที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย 
แนวทางการบริหาร และขั้นตอนการปฏิบัติของทั้งสองประเทศ อันจะน าไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่าง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานไปยังฝ่ายฟิลิปปินส์เพื่อที่จะลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย -ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๖ ที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดขึ้น
ในระหว่างวันท่ี ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กรมประชาสัมพันธ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 ๓. ให้ส านักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีที่มีการจัดท า
ข้อตกลงด้านการเงิน ก็ควรพิจารณาส่งร่างข้อตกลงด้านการเงินดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาในโอกาสต่อไปด้วย 
ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง  ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน 

และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน คร้ังที่ ๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งท่ี ๖ (The 6th Joint Committee on Trade, Investment and Economic 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

 
Cooperation between Thailand and China : JC) จ านวน ๖ ฉบับ ได้แก่ ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จนี 
ครั้งท่ี ๖ และร่างบันทึกความเข้าใจ/ร่างพิธีสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีก ๕ ฉบับ 
 ๑.๒ อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งท่ี ๖ 
 ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างพิธีสาร
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทย
ไปยังประเทศจีน 
 ๑.๕ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือผู้แทนที่ ได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แห่งประเทศจีน 
 ๑.๖ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับกระทรวงพาณิชย์
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๑.๗ อนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของไทยกับสถาบันอวกาศแห่งชาติของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเรื่องความร่วมมือด้านอวกาศ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้  โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)] ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรปรับแก้ถ้อยค าบางประการในร่างเอกสารฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการลงนาม และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น ประเทศไทยควรเน้นย้ าในเรื่องการด าเนินงาน ๓ ฝ่าย (ไทย-สปป.ลาว-จีน) 
ตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
ให้สามารถปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่ออ านวยความสะดวกการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และขยายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ รวมทั้งควรผลักดันและสนับสนุนการลงทุนจากจีนในอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฉลุง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
ภายใต้แผนงานความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑              
เร่ือง  การจัดท าบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติการจัดท าบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น (Memorandum 
of Cooperation on Industrial Human Resource Development between the Ministry of Education of the Kingdom 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

of Thailand and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan) มีสาระส าคัญเป็นการระบุ
ความร่วมมือด้านการศึกษา ที่แสดงความมุ่งมั่นระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการผลักดันการก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซน 
(KOSEN) ในประเทศไทย และการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซน (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้เพิ่มมากขึ้น และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรปรับถ้อยค าบางประการในบันทึกความร่วมมือฯ ไปด าเนินการก่อนการลงนาม และ
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้รับความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
รูปแบบโคเซน (KOSEN) โดยให้ความส าคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร ครูผู้สอน หลักสูตร สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
และจัดท ารายละเอียดทั้งแผนงาน แผนเงิน และแผนคนที่ชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง การด าเนินโครงการ Country Programme 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับถ้อยค าของร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ  Country Programme (CP) 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 
Co-operation and Development : OECD) ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตามความเห็นเพิ่มเติมของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการปรับถ้อยค าให้เป็นปัจจุบันในบางส่วน 
เช่น การปรับปรุงรูปแบบข้อความเกี่ยวกับสถานที่ วันที่ ภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศของไทย 
และการปรับเปลี่ยนช่ือโครงการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายไทยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับถ้อยค า
ดังกล่าวไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ของรัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นประธานฝ่ายไทยในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ณ กรุงเนปยีดอ และเมืองมัณฑะเลย์ ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมทั้งได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมเมียนมา โดยมีประเด็นที่ฝ่ายไทย
ขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมา เช่น เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ การเชิญชวนให้กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมเมียนมาจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม
ในต่างประเทศร่วมกัน และการให้คณะนักศึกษาและคณาจารย์ของสองประเทศด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรี
ระหว่างกันให้มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งฝ่ายเมียนมาได้ตอบรับและยินดีให้ความร่วมมือ ตามที่ฝ่ายไทยเสนอ และแจ้งให้ทราบว่า
สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจ าประเทศไทยมีก าหนดจัดกิจกรรมเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-เมียนมา โดยจะจัดส่งคณะนักแสดงเมียนมามาแสดงในไทยด้วย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกัน
ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณพรมแดนไทย-เมียนมา ซึ่งมีระยะทางกว่า ๒,๐๐๐ กิโลเมตร 
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง รายงานสรุปผลและการน าเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
คณะผู้แทนไทย ในการเข้าร่วมประชุมและหารือข้อราชการในระดับนโยบายว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ไทย-ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ นครเมลเบิร์น นครบริสเบน และนครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ การหารือกับกระทรวงสาธารณสุขของเครือรัฐออสเตรเลีย ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการส่งเสริมความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการจากการศึกษาวิจัยในการก าหนดนโยบาย รวมถึง
การศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยฝ่ายออสเตรเลียยินดีส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยและองค์ความรู้
ทางวิชาการ ด้านการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมการใช้ยารักษาโรคในทางที่ผิด การจัดการการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด 
การป้องกัน ตลอดจนแนวทางการรณรงค์และให้การศึกษาเพื่อป้องกันการใช้ยาเสพติด 
 ๑.๒ การหารือกับกระทรวงมหาดไทยของเครือรัฐออสเตรเลีย ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือ
ด้านยาเสพติดให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะภายใต้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย -
ออสเตรเลีย ด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm) แผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค า 
แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ความร่วมมือในกรอบอาเซียน และกิจกรรมของศูนย์ประสานงานยาเสพติดอาเซียนหรืออาเซียนนาร์โค 
(ASEAN-NARCO) โดยฝ่ายออสเตรเลียยืนยันให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
การฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการตรวจพิสูจน์สารเสพติด 
 ๑.๓. การศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
ของเครือรัฐออสเตรเลียในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงานการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ณ บริษัท Medifarm 
เมือง Surshine Coast รัฐควีนส์แลนด์ การศึกษาดูงานระบบข้อมูลและความร่วมมือการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ณ สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ (National Measurement Institute-NMI) และการศึกษาดูงานการด าเนินคดียาเสพติด ณ ศาลยาเสพติด
แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ นครซิดนีย์ เป็นต้น 
 ๒. มอบหมายกระทรวงยุติธรรมพิจารณายกระดับความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย โดยจัดท าบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 ๓. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาน าข้อมูลตามรายงานดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
ประเด็นการหารือกับนายกรัฐมนตรีของเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ( Eurasian 

Economic Commission : EEC) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย 
(Eurasian Economic Commission : EEC) มีสาระส าคัญเพื่อเป็นช่องทางสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งความร่วมมือ
ด้านการค้าและการลงทุนในสาขาที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยมีสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค นโยบายการค้า กฎระเบียบด้านศุลกากร กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การเงิน การขนส่ง นโยบายพลังงาน อุตสาหกรรมเกษตร นโยบายแข่งขันทางการค้าและ
กฎระเบียบต่อต้านการผูกขาดทางการค้า อุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเศรษฐกิจ
แบบดิจิทัล การค้าบริการและการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เป็นต้น โดยก าหนดลงนาม ณ ประเทศไทย ในช่วงระหว่าง
การเดินทางเยือนประเทศไทยของประธาน EEC ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
 ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การด าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส าคัญกับการเจรจาเพื่อลดความซับซ้อนในการด าเนินธุรกิจเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันและให้ได้รับประโยชน์จากบันทึกความร่วมมือฯ สูงสุด ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง ร่างปฏิญญาการประชุมผู้น า BIMSTEC คร้ังท่ี ๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาการประชุมผู้น า BIMSTEC ครั้งที่ ๔ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้น า BIMSTEC ครั้งที่ ๔ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ ซึ่งมี
สาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับพันธกรณีต่อกรอบความร่วมมือ BIMSTEC มีเป้าหมาย
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือในสาขาความร่วมมือที่ประเทศสมาชิกมีความเชี่ยวชาญเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ในการสร้างอนุภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการประชุมผู้น า BIMSTEC ครั้งที่ ๔ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น 
ต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาการประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และส านักงบประมาณ 
เช่น ร่างปฏิญญาฯ มิได้ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอ่าวเบงกอล เช่น จ านวนเงิน วิธีการ และข้อผูกพัน 
หากในอนาคตมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ต้องค านึงถึงการด าเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย และการด าเนินการภายใต้ร่างปฏิญญาฯ จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส 
คุ้มค่า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสมัฤทธ์ิตามนัยพระราชบญัญตัิ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

นโยบายท่ี 
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การลดความเหล่ือมล ้าของสงัคม 

และการสรา้งโอกาสการเขา้ถึง 

บริการของรฐั 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม 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 ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง การให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่าค่าบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้สูงอายุ จ านวน ๓.๖ ล้านคน ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติฯ และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่อายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ อาจไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติฯ ในกรณีต่าง ๆ เช่น (๑) ผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้แก่ คนโสดหรือผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้อุปการะ 
มีรายได้ไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีรายได้รวมกันไม่เกินเดอืนละ ๒,๘๐๐ บาท (๒) คนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ (๓) บุคคลที่แสดงความประสงค์ที่ไม่จ่ายค่าบริการ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงบประมาณ
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวไม่ควรมีผลกระทบต่อภาพรวมของการเพิ่มค่าใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับผู้มีสิทธิ
ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (อัตราเหมาจ่ายรายหัว) และค านึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค ในการได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องจ่ายค่าบริการของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
ถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างรอบคอบ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan : PDP) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้อ ง
กับหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการด า เนินการจ าหน่าย
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังสายการบินต่าง ๆ รวมทั้งให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย
และน่าสนใจ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และ
มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นต้น ในการพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท าภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พลัดหลง
ที่วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ให้มีความเหมาะสมทั้งในรูปแบบที่เป็นสารคดี (Documentary) ละคร (Drama) 
และภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยให้สามารถสื่อถึงความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ความสวยงาม
ทางธรรมชาติของประเทศไทย การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย อาหารไทย ความสามัคคี
และความมีน้ าใจของคนไทย เป็นต้น 
 ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ และ
ลดปริมาณขยะทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล เป็นต้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 ๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พิจารณาทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานและกรรมการ เป็นต้น ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
แล้วให้ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไปตามแต่กรณี 
 ๒.๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการท้างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เร่งรัดการด้าเนินการ
ซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยโดยเร็ว ทั งนี  ให้พิจารณา
จัดจ้างแรงงานในพื นที่และนักเรียนอาชีวะที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั งขอความร่วมมือและการสนับสนุน
จากภาคเอกชนเข้ามาร่วมการด้าเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  
ใช้การประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น ในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการพัฒนา 
การท่องเที่ยว รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง รวมทั้งเป็นการเตรียมการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต ตามนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล จึงให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ โอนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานตาก และท่าอากาศยานชุมพร ไปให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการโอนให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส าหรับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานที่เหลืออยู่อีก ๒๔ แห่ง 
ให้กรมท่าอากาศยานเร่งจัดท าแผนการบริหารจัดการท่าอากาศยานแต่ละแห่งให้เหมาะสมและชัดเจนด้วย 
 ๒.๑.๒ เร่งหาข้อสรุปจากผลการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน
แห่งต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ ๒ ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ ๒ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้เดินทาง
และการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวออกไปยังท่าอากาศยานต่าง ๆ  
ในภูมิภาคและลดการกระจุกตัวของจ านวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
โดยในการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ดังกล่าวให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจน ครบถ้วนด้วย เช่น 
รูปแบบการลงทุน ผู้ลงทุน บทบาทของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และบทบาทของภาคเอกชนที่เกี่ ยวข้อง เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้รายงานข้อสรุปจากผลการศึกษาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 ๒.๒ เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบาย ๔.๐ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อท าหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุผลใน ๒ เรื่องหลักที่ส าคัญ คือ (๑) สังคมไร้กระดาษ (paperless) และ (๒) สังคมไร้เงินสด (cashless) 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนผ่านเลขประจ าตัวประชาชน โดยมีระบบรองรับให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลได้ เมื่อได้รับความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูล และในกรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนก็ให้สามารถท าได้ โดยอาศัย
ข้อมูลทางชีวมิติ (biometrics) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เป็นต้น 
 ๒.๒.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการจูงใจ เช่น 
มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการซื้อขายสินค้า ช าระเงิน หรือท าธุรกรรมอื่น ๆ 
ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) มากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกร้องเรียนและยังไม่สามารถชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ชัดเจน เพื่อให้เ กิด
ความโปร่งใสและไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูล โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๔ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้งคณะท างานร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสัญญาณ และการเข้าถึงการใช้งานด้วย 
และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
 ๒.๕ ตามที ่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั ่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวัน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐            
ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่อการอ านวยความสะดวก          
แก่ประชาชน และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ นั้น        
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)] แล ะ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการเกษตรแปลงใหญ่ การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
การเพาะปลูกพืชหลัก ๖ ประเภท (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) โดยข้อมูลเกี่ยวกับพืชหลักดังกล่าว
จะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วย เช่น พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณการเพาะปลูก ผลผลิต ปริมาณการบริโภค 
และรายได้ เป็นต้น เพื่อให้สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ประกอบกา รพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายด้านการเกษตร การบริหารจัดการงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการประกาศก าหนดให้ถ้ าหลวง



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

ขุนน้ านางนอง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อยกระดับความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว        
ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถานท่ีดังกล่าวต่อไป 
 ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือสานต่อการด้าเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการพัฒนาฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๖๐ โดยให้ด้าเนินการภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง รายงานผ ลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจ้าปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ อัตราส่วนท่ีต้องจ้างงานคนพิการปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒,๕๐๐ คน มีการจ้างงานแล้ว จ านวน ๑๐,๐๓๑ คน 
(ร้อยละ ๘๐.๒๕) ซึ่งมีจ านวนมากขึ้นกว่าปี ๒๕๖๐ ที่มีการจ้างงาน จ านวน ๕,๘๒๘ คน (ร้อยละ ๔๕.๐๕) และได้ด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
ให้แก่ผู้บริหารระดับกรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ้างงานคนพิการ จ านวน ๑๓๓ กรม และด าเนินการจัดสอบคนพิการ
ขึ้นบัญชีพนักงานราชการในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จ านวน ๑๒๒ คน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกบัญชีไปสอบบรรจุได้ 
 ๑.๒ การก าหนดให้การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ เป็นตัวช้ีวัดของหัวหน้าหน่วยงาน
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส านักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นว่า ไม่จ า เป็นต้องก าหนดเป็นตัวช้ีวัดเพิ่มเติม เนื่องจากการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีทุกมติถือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว ประกอบกับรายงานที่เสนอมีข้อมูลชัดเจนและ
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ 
 ๒. ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดด าเนินการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ [เรื่อง การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖] ให้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๓. ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลและประสานงานการจ้างงานทหาร ต ารวจ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการจ้างงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในแต่ละกรณีด้วย 
 ๔. ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับไปพิจารณา
ในรายละเอียดร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ. ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ปั้นจั่น และหม้อน ้า พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา       
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นควรให้กระทรวงแรงงานประสานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมหารือในการก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในกฎหมายล าดับรอง
ตามกฎกระทรวงฉบับน้ี ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบ
เพื่อการเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด รายเดือน (๒๐๐/๑๐๐ บาท/คน/เดือน) 
ส าหรับระยะเวลาคงเหลืออีก ๔ เดือน (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) เป็นการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนด้วยเงินจ านวนเท่าเดิมกับที่เคยได้รับ 
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและก าลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิสามารถน าไปใช้จ่ายตามความต้องการ อันจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ 
และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การพิจารณา
แนวทาง รูปแบบ วิธีการ และการบูรณาการกลไกสนับสนุนมาตรการทางการคลงัต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและเป็นองค์รวม ตลอดจน
พึงเสริมสร้างวินัยให้ผู้มีสิทธิใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสมและเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนโดยรวม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับ
การใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการ ทั้งความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัม พันธ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการให้ทราบถึงช่องทางและวิธีการใช้บัตร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทราบถึงการเติมเงินสงเคราะห์เข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม (กรณี
ที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินเดือนละ ๑๐๐ บาท และกรณีที่มีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินเดือนละ ๕๐ บาท) รวมทั้งรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน าเงินไปใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสมเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักของการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง โครงการอินเทอร์เน็ตส้าหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยจะให้บริการ
อินเทอร์เน็ตส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านกลไกการด าเนินโครงการที่กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( ส านักงาน กสทช.) และส านักโฆษก 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงาน กสทช. 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อจัดท าแผนการด าเนินโครงการดังกล่าวในรายละเอียด 
เช่น แนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการฯ ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ รูปแบบ
ชุดข้อมูลแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เป็นต้น แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ก่อนด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดท า
แผนการด าเนินโครงการฯ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าประเด็นต่อไปนี้ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ๑.๑ ให้น าฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้จัดท าไว้เป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการออกแบบข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับสิทธิ
ตามโครงการฯ แบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 ๑.๒ ให้ประสานงานกับส านักงาน กสทช. เพื่อขอความร่วมมือให้หารือร่วมกับผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยค านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) ควรสนับสนุนให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดสรรการให้บริการ 
ที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและประชาชนเป็นส าคัญ และ 
(๒) ให้ระมัดระวังความซ้ าซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นของการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้มีรายได้น้อย



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ ที่กระทรวงการคลังเสนอมาในครั้งนี้กับโครงการเน็ตประชารัฐ
ที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงาน 
กสทช. เช่น ให้กระทรวงการคลังร่วมกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน าฐานข้อมูล 
ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาวิเคราะห์เพื่อใช้ออกแบบข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับสิทธิแบบรายบุคคล
หรือรายกลุ่มเป้าหมาย และควรประชาสัมพันธ์การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ
ให้ส านักงาน กสทช. หารือร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของภาครัฐและประชาชน และความซ้ าซ้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการเน็ตประชารัฐที่ด าเนินการอยู่แล้ว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ผลการด าเนินโครงการฯ เพื่อนายกรัฐมนตรีทราบในลักษณะข้อมูลออนไลน์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และให้
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดกลไกในการประเมินผลโครงการฯ ในภาพรวม เป็นต้น ไปด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดกลไกในการประเมินผลโครงการสวัสดิการ 
แห่งรัฐในภาพรวม เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการฯ ได้อย่างชัดเจน และน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
รูปแบบการจัดสวัสดิการของภาครัฐในระยะต่อ ๆ ไป 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่าสงวน 
 

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กรณีการจัดท้าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business 
and Human Rights-NAP) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการพิจารณา
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง  ๑๒ ประเด็น ซึ่งครอบคลุม
การจัดท านโยบายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยค านึงถึงปัญหาอุปสรรคและข้อท้าทาย การก าหนด  
ให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้น าในการส่งเสริมการท าธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมาย
และกระบวนการทางการปกครองที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การมีกลไกเยียวยาและร้องทุกข์



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

 
นอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่มีประสิทธิภาพ และเห็นควรส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมที่เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) น าไปประกอบการจัดท าแผนดังกล่าวให้มีความชัดเจน
และสอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การยกระดับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศในระยะยาวต่อไป 
 ๒. ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การก าหนดค านิยาม “กลุ่มเปราะบาง” ให้มีความชัดเจน การก าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกจิ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และการวางแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อวัดประสิทธิภาพของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๔ 

การศึกษาและเรียนรู ้

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ (๑) การลดการบ้านนักเรียน เช่น ให้สถานศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ถึงการมอบการบ้านให้เหมาะสมทั้งปริมาณและสาระ (๒) การสอบเข้าเรียนระดับอนุบาล เช่น การรับเด็กก่อนประถมศึกษา
อายุ ๓-๕ ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนจะไม่มีการสอบ กรณีเป็นเด็กนอกพ้ืนที่ให้ใช้วิธีจับสลาก (๓) การสอบภาษาอังกฤษ
ชั้น ป.๓ ไม่มีการสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ แต่มีในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาและวัดผลการเรียน (๔) คูปองพัฒนาครู ยังมีปัญหา
และอุปสรรค เช่น ครูขาดความเช่ียวชาญในการใช้ IT ท าให้ขาดความคล่องตัวในการเข้าระบบ (๕) การปรับปรุงต ารา หนังสือเรียน 
และข้อสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(๖) การป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน มีแนวทางการด าเนินการและมาตรการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ เช่น 
ให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch (๗) การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาศีลธรรม เช่น 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับชั้นจัดวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาพ้ืนฐานเฉพาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง (๘) การสอบ O-NET 
และการสอบอื่น ๆ ด าเนินการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ๓ ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา (การอ่าน และใช้สอบมาตรฐานกลาง) 
ระดับชาติ (NT และ O-Net) ระดับนานาชาติ (PISA และ TIMSS) (๙) การสอนให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล เช่น ด าเนินโครงการ
บ้านพักนักวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จัดโครงการสะเต็มศึกษา (๑๐) การแต่งต้ังที่เป็นธรรม ด าเนินการแต่งต้ังข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ./ก.พ. ก าหนด (๑๑) การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (๑๒) การสอบ TCAS มีข้อปรับปรุง เช่น ต้องแยกกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์
แห่งประเทศไทยออกเป็นรายสถาบัน (๑๓) ค่าตอบแทนอธิการบดี เช่น ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนอธิการบดี 
(รวมค่ารถประจ าต าแหน่ง) อยู่ระหว่าง ๑๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับผลงานและรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าตอบแทน
แปรผันอื่น และ (๑๔) มาตรการควบคุมการเสนอขอรับงบประมาณการก่อสร้างที่ไม่มีข้อจ ากัด เช่น สถาบันอุดมศึกษา (ของรัฐ) 
พิจารณาความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์อาคาร ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เกี่ยวกับ
ลักษณะความประพฤติต้องห้ามของนักเรียนและนักศึกษาเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และส่งเสริมความประพฤติที่เป็นการ
รับผิดชอบต่อสังคม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณา
ความเหมาะสมเกี่ยวกับการก าหนดเรื่องการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาให้สุภาพเรียบร้อย และรับฟังความเห็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ที่เห็นชอบในหลักการ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในอ านาจของคณะรัฐมนตรี
ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ (๑) การลดการบ้านนักเรียน เช่น ให้สถานศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ถึงการมอบการบ้านให้เหมาะสมทั้งปริมาณและสาระ (๒) การสอบเข้าเรียนระดับอนุบาล เช่น การรับเด็กก่อนประถมศึกษา
อายุ ๓-๕ ปี ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนจะไม่มีการสอบ กรณีเป็นเด็กนอกพ้ืนท่ีให้ใช้วิธีจับสลาก (๓) การสอบภาษาอังกฤษ
ช้ัน ป.๓ ไม่มีการสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ แต่มีในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาและวัดผลการเรียน (๔) คูปองพัฒนาครู ยังมีปัญหา
และอุปสรรค เช่น ครูขาดความเชี่ยวชาญในการใช้ IT ท าให้ขาดความคล่องตัวในการเข้าระบบ (๕) การปรับปรุงต ารา หนังสือเรียน 
และข้อสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๖) การป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน มีแนวทางการด าเนินการและมาตรการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ เช่น  
ให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch (๗) การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาศีลธรรม เช่น 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับชั้นจัดวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง (๘) การสอบ O-NET 
และการสอบอ่ืน ๆ ด าเนินการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ๓ ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา (การอ่าน และใช้สอบมาตรฐานกลาง) 
ระดับชาติ (NT และ O-Net) ระดับนานาชาติ (PISA และ TIMSS) (๙) การสอนให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล เช่น ด าเนินโครงการ
บ้านพักนักวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จัดโครงการสะเต็มศึกษา (๑๐) การแต่งตั้งที่เป็นธรรม ด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ./ก.พ. ก าหนด (๑๑) การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (๑๒) การสอบ TCAS มีข้อปรับปรุง เช่น ต้องแยกกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์
แห่งประเทศไทยออกเป็นรายสถาบัน (๑๓) ค่าตอบแทนอธิการบดี เช่น ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนอธิการบดี  
(รวมค่ารถประจ าต าแหน่ง) อยู่ระหว่าง ๑๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับผลงานและรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าตอบแทน
แปรผันอื่น และ (๑๔) มาตรการควบคุมการเสนอขอรับงบประมาณการก่อสร้างที่ไม่มีข้อจ ากัด เช่น สถาบันอุดมศึกษา (ของรัฐ) 
พิจารณาความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์อาคาร ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ (๑) การลดการบ้านนักเรียน เช่น ให้สถานศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ถึงการมอบการบ้านให้เหมาะสมทั้งปริมาณและสาระ (๒) การสอบเข้าเรียนระดับอนุบาล เช่น การรับเด็กก่อนประถมศึกษา
อายุ ๓-๕ ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนจะไม่มีการสอบ กรณีเป็นเด็กนอกพื้นที่ให้ใช้วิธีจับสลาก (๓) การสอบภาษาอังกฤษ
ช้ัน ป.๓ ไม่มีการสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ แต่มีในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาและวัดผลการเรียน (๔) คูปองพัฒนาครู ยังมีปัญหา
และอุปสรรค เช่น ครูขาดความเชี่ยวชาญในการใช้ IT ท าให้ขาดความคล่องตัวในการเข้าระบบ (๕) การปรับปรุงต ารา หนังสือเรียน 
และข้อสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๖) การป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน มีแนวทางการด าเนินการและมาตรการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ เช่น 
ให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch (๗) การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาศีลธรรม เช่น 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับชั้นจัดวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง (๘) การสอบ O-NET 
และการสอบอ่ืน ๆ ด าเนินการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ๓ ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา (การอ่าน และใช้สอบมาตรฐานกลาง) 
ระดับชาติ (NT และ O-Net) ระดับนานาชาติ (PISA และ TIMSS) (๙) การสอนให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล เช่น ด าเนินโครงการ
บ้านพักนักวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จัดโครงการสะเต็มศึกษา (๑๐) การแต่งตั้งที่เป็นธรรม ด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

 
กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ./ก.พ. ก าหนด (๑๑) การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (๑๒) การสอบ TCAS มีข้อปรับปรุง เช่น ต้องแยกกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์
แห่งประเทศไทยออกเป็นรายสถาบัน (๑๓) ค่าตอบแทนอธิการบดี เช่น ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนอธิการบดี  
(รวมค่ารถประจ าต าแหน่ง) อยู่ระหว่าง ๑๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับผลงานและรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าตอบแทน
แปรผันอื่น และ (๑๔) มาตรการควบคุมการเสนอขอรับงบประมาณการก่อสร้างที่ไม่มีข้อจ ากัด เช่น สถาบันอุดมศึกษา (ของรัฐ) 
พิจารณาความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์อาคาร ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ (๑) การลดการบ้านนักเรียน เช่น ให้สถานศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ถึงการมอบการบ้านให้เหมาะสมทั้งปริมาณและสาระ (๒) การสอบเข้าเรียนระดับอนุบาล เช่น การรับเด็กก่อนประถมศึกษา
อายุ ๓-๕ ปี ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนจะไม่มีการสอบ กรณีเป็นเด็กนอกพ้ืนท่ีให้ใช้วิธีจับสลาก (๓) การสอบภาษาอังกฤษ
ช้ัน ป.๓ ไม่มีการสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ แต่มีในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาและวัดผลการเรียน (๔) คูปองพัฒนาครู ยังมีปัญหา
และอุปสรรค เช่น ครูขาดความเชี่ยวชาญในการใช ้IT ท าให้ขาดความคล่องตัวในการเข้าระบบ (๕) การปรับปรุงต ารา หนังสือเรียน 
และข้อสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๖) การป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวัน มีแนวทางการด าเนินการและมาตรการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ เช่น 
ให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch (๗) การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาศีลธรรม เช่น 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกระดับชั้นจัดวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง (๘) การสอบ O-NET 
และการสอบอ่ืน ๆ ด าเนินการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน ๓ ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา (การอ่าน และใช้สอบมาตรฐานกลาง) 
ระดับชาติ (NT และ O-Net) ระดับนานาชาติ (PISA และ TIMSS) (๙) การสอนให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล เช่น ด าเนินโครงการ
บ้านพักนักวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จัดโครงการสะเต็มศึกษา (๑๐) การแต่งตั้งที่เป็นธรรม ด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ./ก.พ. ก าหนด (๑๑) การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (๑๒) การสอบ TCAS มีข้อปรับปรุง เช่น ต้องแยกกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์
แห่งประเทศไทยออกเป็นรายสถาบัน (๑๓) ค่าตอบแทนอธิการบดี เช่น ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดค่าตอบแทนอธิการบดี 
(รวมค่ารถประจ าต าแหน่ง) อยู่ระหว่าง ๑๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับผลงานและรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าตอบแทน
แปรผันอื่น และ (๑๔) มาตรการควบคุมการเสนอขอรับงบประมาณการก่อสร้างที่ไม่มีข้อจ ากัด เช่น สถาบันอุดมศึกษา (ของรัฐ) 
พิจารณาความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์อาคาร ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

 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 ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑                 
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกลไกและ
กระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ซึ่งเป็นการด าเนินการที่มีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นและข้อสังเกต
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข เช่น การก าหนดให้คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่ต้องเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี) การพิจารณาประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกอบด้วย 
การมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่เป็นธุรการในการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ การท าความตกลงเกี่ยวกับการขยาย
สวัสดิการหรือสิทธิการรักษาพยาบาล การพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดโทษทางอาญา รวมทั้งการบริหารจัดการ
อัตราก าลังที่มีอยู่ ไม่ควรเป็นการเพิ่มอัตราก าลังในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเกี่ยวกับการจัดบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ต้องด าเนินการเพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
จ าเป็นต้องเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีกประมาณ ๕,๕๐๐ คน ในช่วง ๑๐ ปี นั้น กระทรวงสาธารณสุขควรสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักศึกษาแพทย์ให้มีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น เช่น การให้ทุนรัฐบาล
แก่นักศึกษาแพทย์เพื่อศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับท่ี ๒) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” โดยการเพิ่มรายการในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่าย
แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ จ านวน ๑,๖๔๙ รายการ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มรายการใน ๔ หมวด จากทั้งสิ้น ๑๒ หมวด ประกอบด้วย 
หมวดที่ ๒ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค จ านวน ๒๒๖ รายการ หมวดที่ ๓ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลอืด 
จ านวน ๑,๐๒๙ รายการ หมวดที่ ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ านวน ๓๖ รายการ และหมวดที่ ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ 
จ านวน ๓๕๘ รายการ ท้ังนี้ รายการยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการอื่น ๆ ท่ีขอเพิ่มในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ 
เป็นรายการที่ผู้ป่วยสามารถเบิกได้ตามสิทธิรักษาพยาบาล เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง อยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบปร ะมาณและส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เห็นควรสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็นส าคัญ ตลอดจนแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องน าไปปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และอัตราที่ก าหนด นอกจากนี้ ให้มีการก ากับราคาจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลในโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” 
ให้เหมาะสม และเฝ้าระวังผลกระทบต่องบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบกับควรเริ่มมีการตรวจสอบ
การจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลในโครงการฯ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ  า 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพ่ือสนับสนุนโครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัย
ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันท าการสุดท้ายของ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จ านวนทั้งสิ้น 
๓๗๓,๘๓๔,๕๐๐ บาท ในการด าเนินงาน (๑) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี จ านวน 
๑๗๙,๖๖๔,๓๐๐ บาท (๒) โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี จ านวน ๕๓,๒๖๐,๒๐๐ บาท และโครงการพัฒนาคุณภาพ
และความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ านวน ๑๔๐,๙๑๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health outcome) ของประชาชนจากการสร้างเสริมและป้องกันโรค
ในภาพรวม เพื่อสะท้อนถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ โดยที่ยังมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวนมากที่ได้มา
ลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว จึงให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เร่งรัดการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละรายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
รวมทั้งให้พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในรายที่ในปัจจุบันมีศักยภาพและความพร้อมที่จะฟื้นฟู
กิจการเพิ่มมากขึ้นแล้วด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเพ่ือเตรียมการป้องกันอุทกภัย โดยด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี  
 ๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เร่งด าเนินการตรวจสอบแล้วปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลอง ทางระบายน  าในพื นที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศเพ่ือใช้เป็นแหล่งรองรับน  า/เป็นทางระบายน  าได้อย่างคล่องตัวต่อไป 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

 
 ๒.๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา เป็นต้น พิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน  า เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
โดยไม่ท าให้เส้นทางคมนาคมนั น ๆ ได้รับความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางคมนาคมดังกล่าว 
ทั งนี  ให้พิจารณาแนวทางต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เช่น การใช้เคร่ืองมือขุดเจาะลอดใต้เส้นทางเพ่ือวางท่อระบายน  า จากพื นที่
ประสบอุทกภัยไปสู่พื นที่รับน  าหรือไหลลงสู่ทะเลต่อไปได้ เป็นต้น 
 ๒.๒ โดยท่ีมีรถบางประเภทที่ได้รับการดัดแปลง/ติดตั งอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะและอาจมีรูปแบบและน  าหนักรถ/น  าหนักบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้  เช่น รถกู้ภัย 
รถพยาบาลฉุกเฉินขององค์กรเอกชน เป็นต้น จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมรับเร่ืองนี ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แล้วให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  การพัฒนาคลองแสนแสบและการเดินทางสัญจร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง การทบทวน
แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี) รับทราบแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี โดยในส่วน
ของระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก ๖ เดือน เพื่อรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลือ่น
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) คณะที่ ๕ ต่อไป น้ัน เห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้คลองแสนแสบมีความสะอาด ไม่มีวัชพืช หรือมีการทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในคลอง 
ไม่มีมลภาวะทางกลิ่นและเสียง และสภาพคลองมีความพร้อมในการใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตน้ 
ด าเนินการจัดระบบการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยมุ่งเน้นการน าเรือที่ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะทั้งทางกลิ่นและเสียงมาให้บริการประชาชน เช่น การน าเรือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามาน าร่องในการเดินเรือ การสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ของเรือโดยสาร เป็นต้น รวมทั้งให้เช่ือมต่อการเดินทางของประชาชนจากคลองแสนแสบ
ไปยังระบบขนส่งอ่ืน ๆ ให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวด้วย 
 ๒. ให้ กขป. คณะที่ ๕ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัด ติดตาม
การด าเนินการทั้ง ๒ ข้อข้างต้น ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  การเสนอความเห็นการขอจัดตั งกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก 
ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
ซึ่งเป็นการรวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เข้าด้วยกัน เพื่อให้การก ากับ
และควบคุมดูแลการใช้รถ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับรถ และการประกอบการขนส่งมีมาตรฐานเป็นแนวทางเดียวกัน
และมีความทันสมัย และในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุน



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยบทบัญญัติในส่วนของการจัดตั้งกองทุนและบทบัญญัติในส่วนของเงินและทรัพย์สินของกองทุนยังคงหลักการ
เช่นเดิม ดังนั้น การเสนอขอจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนี้ จึงมิใช่การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนใหม่
ตามนัยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.๒ คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
พบว่า การบริหารจัดการและการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่เป็นไป
ตามนัยมาตรา ๖๓ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ (๒) คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนจึงเห็นว่า กรมการขนส่งทางบกควรปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... ในส่วนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนอ่ืนต่อไป 
 ๑.๓ เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. .... ต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เช่น การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้แหล่งเงินของกองทุนดังกล่าวไม่ต้องน าส่งคลังตามนัยมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุ

และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับไปพิจารณาความชัดเจนในการก าหนดโรคที่จะออกใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงว่า มีโรคประจ าตัวหรือสภาวะของโรค 
ที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ เพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง สรุปผลการจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ SportAccord Convention 2018 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ  SportAccord Convention 2018 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากหลายหน่วยงานท่ัวโลก ได้แก่ สหพันธ์กีฬาในระดับนานาชาติ สมาชิกของสหพันธ์ IOC ทั้ง ๕ ทวีป 
และสมาชิกระดับสูงทั้งหมดของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ( International Olympic Committee/IOC) ส าหรับ
รูปแบบการประชุมฯ เช่น การสร้างเครือข่ายทางด้านกีฬา โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากหน่วยงานด้านกีฬาจากทั่วโลกพบปะหารือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาทางธุรกิจ การออกบูทโดยหน่วยงาน องค์กร และสมาคมกีฬาต่าง ๆ จากทั่วโลก เพื่อน าเสนอ
ผลงาน นวัตกรรมด้านกีฬา การน าเสนอหน่วยงานและองค์กรด้านกีฬา การสร้างเครือข่ายทางการกีฬา รวมถึงเผยแพร่กีฬาสาธิต
ที่จะใช้บรรจุในการแข่งขันกีฬาระดับโลก และการประชุมร่วมกันของผู้น าหน่วยงานด้านกฬีา องค์กร สหพันธ์ สมาพันธ์กีฬาจากทั่วโลก 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหยิบยกประเด็นการประชุมต่าง ๆ ด้านกีฬา เป็นต้น ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการจดัประชุมฯ ถือเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในการเสรมิสรา้งภาพลักษณ์ที่ดตี่อนานาประเทศ ในการเป็น Sports Hub 
และแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างความน่าเช่ือถือในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
สาธารณสุข 
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ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒,๑๑๓,๑๐๗.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๗ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๔๒ 
(เป้าหมายก าหนดไว้ ร้อยละ ๗๔.๒๙) โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ ๒ จ านวน ๖๔๒,๕๔๙.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๖ 
 ๒. ข้อเสนอแนะ 
 ๒.๑ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือ 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องก ากับดูแลผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นส าคัญ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไปส่วนราชการฯ ควรมีการเร่งรัดปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรแล้ว จ านวน 
๑๔๕,๔๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นสามารถเบิกจ่ายและเข้าสู่กระบวนการก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
จ านวน ๘๖,๕๘๐.๐๒๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๕ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๒ กรณีไม่รวม
งบกลาง และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติการเสนอขอเพิ่มและเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบหมายให้ส านักงบประมาณน าเรื่องการเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  ขอขยายเวลาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริม

การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ 
และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุด
ในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก ากับและติดตามการด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่เห็นควรก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายและประโ ยชน์ 
ที่จะได้รับตามที่ก าหนดอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข้าวและคณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ๒. ในการด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้ดีขึ้นในระยะต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด าเนินโครงการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และเท่าทันต่อสถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan : PDP) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้ 
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการด าเนินการจ าหน่าย
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังสายการบินต่าง ๆ รวมทั้งให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย
และน่าสนใจ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และ
มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นต้น ในการพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท าภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พลัดหลง



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

 
ที่วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน จังหวัดเชียงราย ให้มีความเหมาะสมทั งในรูปแบบที่เป็นสารคดี (Documentary) ละคร (Drama) 
และภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยให้สามารถสื่อถึงความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ความสวยงาม
ทางธรรมชาติของประเทศไทย การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย อาหารไทย ความสามัคคี
และความมีน  าใจของคนไทย เป็นต้น 
 ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ และ
ลดปริมาณขยะทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล เป็นต้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 ๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พิจารณาทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานและกรรมการ เป็นต้น ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
แล้วให้ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไปตามแต่กรณี 
  ๒.๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการ
ซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณา
จัดจ้างแรงงานในพื้นที่และนักเรียนอาชีวะที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอความร่วมมือและการสนับสนุน
จากภาคเอกชนเข้ามาร่วมการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑              
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
ใช้การประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น ในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการพัฒนา 
การท่องเที่ยว รวมทั งการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง รวมทั้งเป็นการเตรียมการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต ตามนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล จึงให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ โอนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานตาก และท่าอากาศยานชุมพร ไปให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการโอนให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส าหรับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานที่เหลืออยู่อีก ๒๔ แห่ง 
ให้กรมท่าอากาศยานเร่งจัดท าแผนการบริหารจัดการท่าอากาศยานแต่ละแห่งให้เหมาะสมและชัดเจนด้วย 
 ๒.๑.๒ เร่งหาข้อสรุปจากผลการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน
แห่งต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ ๒ ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ ๒ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้เดินทาง
และการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวออกไปยังท่าอากาศยานต่าง ๆ  
ในภูมิภาคและลดการกระจุกตัวของจ านวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
โดยในการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ดังกล่าวให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจน ครบถ้วนด้วย เช่น 
รูปแบบการลงทุน ผู้ลงทุน บทบาทของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และบทบาทของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้รายงานข้อสรุปจากผลการศึกษาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 ๒.๒ เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบาย ๔.๐ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักจัดตั้งคณะกรรมการ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

เฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อท าหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุผลใน ๒ เรื่องหลักที่ส าคัญ คือ (๑) สังคมไร้กระดาษ (paperless) และ (๒) สังคมไร้เงินสด (cashless) 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนผ่านเลขประจ าตัวประชาชน โดยมีระบบรองรับให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลได้ เมื่อได้รับความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูล และในกรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนก็ให้สามารถท าได้ โดยอาศัย
ข้อมูลทางชีวมิติ (biometrics) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เป็นต้น 
 ๒.๒.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการจูงใจ เช่น 
มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการซื้อขายสินค้า ช าระเงิน หรือท าธุรกรรมอื่น ๆ 
ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) มากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกร้องเรียนและยังไม่สามารถชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูล โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๔ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้งคณะท างานร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสัญญาณ และการเข้าถึงการใช้งานด้วย 
และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
 ๒.๕ ตามที ่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั ่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวัน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐            
ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่อการอ านวยความสะดวก          
แก่ประชาชน และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ นั้น        
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)] และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการเกษตรแปลงใหญ่ การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
การเพาะปลูกพืชหลัก ๖ ประเภท (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) โดยข้อมูลเกี่ยวกับพืชหลักดังกล่าว
จะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วย เช่น พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณการเพาะปลูก ผลผลิต ปริมาณการบริโภค 
และรายได้ เป็นต้น เพื่อให้สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายด้านการเกษตร การบริหารจัดการงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการประกาศก าหนดให้ถ  าหลวง
ขุนน  านางนอง วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อยกระดับความส าคัญของสถานที่
ดังกล่าวที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั งเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของสถานที่ดังกล่าวต่อไป 
 ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อสานต่อการด าเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๖๐ โดยให้ด าเนินการภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุง

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเท่ียวรอง) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายไปเป็นค่าที่พัก



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

 
ในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่
ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และก าหนดพื้นที่ในการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดแนวทางปฏิบัติในการแสดงหลักฐานและการตรวจสอบเอกสารที่จะใช้ประกอบ 
การขอลดหย่อนภาษีให้ชัดเจน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปด้วย และให้
กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการภาษี
ดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก รวมทั้งจัดท าประมาณการรายได้ก าหนดไว้ในแผนการคลังระยะปานกลาง
ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้เป็นกรอบในการวางแผนการด าเนินการทางการเงินการคลัง และควรมีการรายงานผลการด าเนินการ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าวที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                
เร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื นที่ภาคใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา “พัฒนาสู่การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกในทุกมิติ เช่ือมโยงการท่องเที่ยวสองสมุทร กระจายรายได้สู่ชุมชนบนวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น” โดยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันสู่มาตรฐาน
ระดับโลกในทุกมิติ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ ๔ กลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ (๑) กลุ่มท่องเที่ยวสุขภาพ และการท่องเที่ยว
วิถีเกษตรที่ยั่งยืน (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี) (๒) กลุ่มท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง) 
(๓) กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) และ (๔) กลุ่มท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
เชื่อมโยงวิถีชีวิตอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน  าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน  าในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
 

        ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan : PDP) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั งนี  ให้พิจารณาก าหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบไว ้
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการด าเนินการจ าหน่าย
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังสายการบินต่าง ๆ รวมทั้งให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย
และน่าสนใจ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

เพื่อเร่งด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และ
มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นต้น ในการพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท าภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พลัดหลง
ที่วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ให้มีความเหมาะสมทั้งในรูปแบบที่เป็นสารคดี (Documentary) ละคร (Drama) 
และภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยให้สามารถสื่อถึงความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ความสวยงาม
ทางธรรมชาติของประเทศไทย การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย อาหารไทย ความสามัคคี
และความมีน้ าใจของคนไทย เป็นต้น 
 ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการทางภาษีเพื่อส่ง เสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและ
ลดปริมาณขยะทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล เป็นต้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 ๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พิจารณาทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานและกรรมการ เป็นต้น ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
แล้วให้ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไปตามแต่กรณี 
  ๒.๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการ
ซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณา
จัดจ้างแรงงานในพื้นที่และนักเรียนอาชีวะที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอความร่วมมือและการสนับสนุน
จากภาคเอกชนเข้ามาร่วมการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  
ใช้การประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น ในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการพัฒนา 
การท่องเที่ยว รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง รวมทั้งเป็นการเตรียมการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต ตามนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล จึงให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ โอนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอุ ดรธานี 
ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานตาก และท่าอากาศยานชุมพร ไปให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการโอนให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส าหรับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานที่เหลืออยู่อีก ๒๔ แห่ง 
ให้กรมท่าอากาศยานเร่งจัดท าแผนการบริหารจัดการท่าอากาศยานแต่ละแห่งให้เหมาะสมและชัดเจนด้วย 
 ๒.๑.๒ เร่งหาข้อสรุปจากผลการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน
แห่งต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ ๒ ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ ๒ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้เดินทาง
และการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวออกไปยังท่าอากาศยานต่าง ๆ  



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

 
ในภูมิภาคและลดการกระจุกตัวของจ านวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
โดยในการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ดังกล่าวให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจน ครบถ้วนด้วย เช่น 
รูปแบบการลงทุน ผู้ลงทุน บทบาทของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และบทบาทของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้รายงานข้อสรุปจากผลการศึกษาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 ๒.๒ เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบาย ๔.๐ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อท าหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุผลใน ๒ เรื่องหลักที่ส าคัญ คือ (๑) สังคมไร้กระดาษ (paperless) และ (๒) สังคมไร้เงินสด (cashless) 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนผ่านเลขประจ าตัวประชาชน โดยมีระบบรองรับให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลได้ เมื่อได้รับความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูล และในกรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนก็ให้สามารถท าได้ โดยอาศัย
ข้อมูลทางชีวมิติ (biometrics) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เป็นต้น 
 ๒.๒.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการจูงใจ เช่น 
มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการซื้อขายสินค้า ช าระเงิน หรือท าธุรกรรมอื่น ๆ 
ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) มากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกร้องเรียนและยังไม่สามารถชี แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูล โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๔ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้งคณะท างานร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสัญญาณ และการเข้าถึงการใช้งานด้วย 
และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
 ๒.๕ ตามที ่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั ่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวัน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐            
ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่อการอ านวยความสะดวก          
แก่ประชาชน และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ นั้น        
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)] และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการเกษตรแปลงใหญ่ การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
การเพาะปลูกพืชหลัก ๖ ประเภท (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) โดยข้อมูลเกี่ยวกับพืชหลักดังกล่าว
จะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วย เช่น พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณการเพาะปลูก ผลผลิต ปริมาณการบริโภค 
และรายได้ เป็นต้น เพื่อให้สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายด้านการเกษตร การบริหารจัดการงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการประกาศก าหนดให้ถ้ าหลวง
ขุนน้ านางนอง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อยกระดับความส าคัญของสถานที่ดังกล่าวที่เป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถานท่ีดังกล่าวต่อไป 
 ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อสานต่อการด าเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๖๐ โดยให้ด าเนินการภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง การเสนองบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๒ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย จ านวน 
๔,๕๘๒,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ หรือ ๓๑๓,๗๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๑ 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (Operating Expenditure) เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานครบรอบ ๔๐ ปี ของการจัดตั้ง
องค์กรร่วมฯ การปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากรตามการปรับโครงสร้างองค์กร ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครบวาระ 
และการท ากิจกรรม CSR ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้ความส าคัญในการควบคุม ก ากับดูแล
การด าเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

        ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุน

ในตราสารหนี ผ่านกองทุนรวม) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะรายได้ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร และปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมทั้งระบบ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า เดิมรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย ซึ่งการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวของกระทรวงการคลังอาจจะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยเปลี่ยนไปลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้โดยตรงมากขึ้น อันจะท า
ให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยสูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงการคลังควรพิจารณาก าหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยที่เปลี่ยนไปลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้โดยตรงมากข้ึนด้วย ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

        ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี สาธารณะ 

พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และกรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะของคณะกรรมการนโยบายและ
ก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑                  
เร่ือง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงรายการสายทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา -ท่าเรือจุกเสม็ด

จังหวัดชลบุรี รวมทั งยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เร่ือง การปรับปรุง
แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ข้อ ๑.๖ ของกรมทางหลวง 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เพิ่มวงเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงรายการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายการ
สายทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๗.๗๖๓ กิโลเมตร วงเงิน ๖๓๒ ล้านบาท มาด าเนินรายการ
ค่าก่อสร้างและค่ารื้อย้ายสาธารณูปโภค รวมวงเงิน ๘๑๑.๙๕ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว 
จ านวน ๑๗๙.๙๕ ล้านบาท) 
 ๑.๒ ยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ) ที่ก าหนดให้รายจ่ายลงทุนที่จะขออนุมัติผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรก เป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน
รายจ่ายส่วนท่ีเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ โดยไม่รวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส านักงบประมาณ เช่น ควรให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่จ าเป็นและเหมาะสม และควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งประกาศหรือค าสั่งคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการเป็นส าคัญ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๓. ในการริเริ่มแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคต ให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียส าหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลัก เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) 

ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงอ าเภอหนองหาน-อ าเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ช่วงสกลนคร-นครพนม 
(กิโลเมตรที่ ๑๘๐-๒๑๓) และทางหลวงหมายเลข ๒๓ ช่วงร้อยเอ็ด-ยโสธร 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียส าหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลัก
เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงอ าเภอหนองหาน-อ าเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข ๒๒    
ช่วงสกลนคร-นครพนม (กิโลเมตรที่ ๑๘๐-๒๑๓) และทางหลวงหมายเลข ๒๓ ช่วงร้อยเอ็ด-ยโสธร ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และผู้อ านวยการส านักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) กรอบวงเงิน ๙๙.๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินกู้ในคราวเดียวทั้งจ านวน และจะด าเนินการแปลงเงิน
ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาท แล้วจึงน าฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลังของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะภายใต้ชื่อบัญชีเฉพาะ
ของโครงการฯ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายให้กับสัญญางานก่อสร้างและสัญญาจ้างที่ปรึกษาในแต่ละงวดงานตามความก้าวหน้า
ของโครงการฯ ตลอดจนด าเนินการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) ภายใต้
หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงเงินกู้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายละเอียดหนังสือสัญญาเงินกู้
ดังกล่าวมีสาระส าคัญและเง่ือนไขเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

 ๒. กระทรวงการคลังได้จัดท าประกาศกระทรวงการคลังเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จแล้ว และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจะจัดท าค ารับรองทางกฎหมาย (Legal Opinion) ส่งให้แก่ 
ADB พิจารณาก่อนประกาศให้สัญญาเงินกู้โครงการฯ มีผลใช้บังคับ หลังจากนั้น กรมทางหลวงจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้
ตามแผนงานโครงการฯ ที่ก าหนด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการ 

และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ซึ่งผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ 
รฟม. สามารถผลักดันการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสามารถน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ๓ โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก รวมทั้งสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ได้ตามแผนงานจนสามารถเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางสายใหม่ (บางช่วง) ได้ ประกอบด้วย 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (เปิดให้บริการช่วงแบริ่ง-ส าโรง) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-
บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (เปิดให้บริการช่วงบางซื่อ-เตาปูน ซึ่งสามารถเช่ือมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมได้) 
ส าหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ที่เปิดให้บริการเดินรถแล้ว รฟม. สามารถผลักดัน
ให้มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา และในส่วนของการพัฒนาตั๋วร่วม รฟม. ได้เริ่มแจกบัตรแมงมุมให้กับประชาชน
ทั่วไปแล้ว และสามารถใช้บัตรแมงมุมส าหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าของ รฟม. ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะสามารถใช้ร่วมกับ
โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การค านวณเงินชดเชย 

ค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ [เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การค านวณ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ] 
เพื่อให้เง่ือนไขและหลักเกณฑ์การค านวณเงินชดเชยค่า K ครอบคลุมการพิจารณาเงินชดเชยค่า K ของสัญญาที่ ๕ ของโครงการฯ 
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 ๒. ส าหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในระยะต่อไป ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
แห่งประเทศไทย (รฟม.) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) รวมทั้ง
ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้าง) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ [เรื่อง การก าหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build อย่างเคร่งครัด 
และหากในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ให้กระทรวงคมนาคม 
โดย รฟม. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  
ใช้การประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงาน
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          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 
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ต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น ในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการพัฒนา 
การท่องเที่ยว รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง รวมทั งเป็นการเตรียมการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต ตามนโยบายส่งเสริม
การท่องเท่ียวของรัฐบาล จึงให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาด าเนินการ ดังนี  
 ๒.๑.๑ โอนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานตาก และท่าอากาศยานชุมพร ไปให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ทั งนี  ให้เร่งด าเนินการโอนให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส าหรับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานที่เหลืออยู่อีก ๒๔ แห่ง 
ให้กรมท่าอากาศยานเร่งจัดท าแผนการบริหารจัดการท่าอากาศยานแต่ละแห่งให้เหมาะสมและชัดเจนด้วย 
 ๒.๑.๒ เร่งหาข้อสรุปจากผลการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน
แห่งต่าง ๆ ในภูมิภาค เช่น ท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ ๒ ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ ๒ เพ่ือรองรับการขยายตัวของผู้เดินทาง
และการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต เพ่ือให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวออกไปยังท่าอากาศยานต่าง ๆ 
ในภูมิภาคและลดการกระจุกตัวของจ านวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
โดยในการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ดังกล่าวให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจน ครบถ้วนด้วย เช่น 
รูปแบบการลงทุน ผู้ลงทุน บทบาทของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และบทบาทของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
ทั งนี  ให้รายงานข้อสรุปจากผลการศึกษาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 ๒.๒ เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและ เศรษฐกิจดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบาย ๔.๐ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อท าหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุผลใน ๒ เรื่องหลักที่ส าคัญ คือ (๑) สังคมไร้กระดาษ (paperless) และ (๒) สังคมไร้เงินสด (cashless) 
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลกลาง ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนผ่านเลขประจ าตัวประชาชน โดยมีระบบรองรับให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลได้ เมื่อได้รับความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูล และในกรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนก็ให้สามารถท าได้ โดยอาศัย
ข้อมูลทางชีวมิติ (biometrics) เช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เป็นต้น 
 ๒.๒.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดมาตรการจูงใจ เช่น 
มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการซื้อขายสินค้า ช าระเงิน หรือท าธุรกรรมอื่น ๆ 
ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) มากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกร้องเรียนและยังไม่สามารถชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูล โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๔ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้งคณะท างานร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพของสัญญาณ และการเข้าถึงการใช้งานด้วย 
และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
 ๒.๕ ตามที ่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั ่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวัน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐            
ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพื่อการอ านวยความสะดวก          
แก่ประชาชน และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ นั้น        
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ ช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)] และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
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และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการเกษตรแปลงใหญ่ การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
การเพาะปลูกพืชหลัก ๖ ประเภท (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) โดยข้อมูลเกี่ยวกับพืชหลักดังกล่าว
จะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วย เช่น พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณการเพาะปลูก ผลผลิต ปริมาณการบริโภค 
และรายได้ เป็นต้น เพื่อให้สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายด้านการเกษตร การบริหารจัดการงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการประกาศก าหนดให้ถ้ าหลวง
ขุนน้ านางนอง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อยกระดับความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว
ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถานท่ีดังกล่าวต่อไป 
 ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อสานต่อการด าเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๖๐ โดยให้ด าเนินการภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน

และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย) และผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) และฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล) 
และผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ โดยกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ ให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในภูมิภาค 
ระหว่างภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพื่อให้โครงข่ายการเดินทางมีความเช่ือมโยง สร้างความเจริญในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้และเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ๒ ฝั่งทะเลให้เช่ือมระหว่างอันดามัน-อ่าวไทย 
(Andaman-Gulf Link : AGL) เพื่อสร้างความเจริญให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้อย่างสมบูรณ์ (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตลอดแนว ๒ ชายฝั่งทะเล (Coast Corridors) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่ือมโยงโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน 
รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า และ (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพและเหมาะสมกับภูมิศาสตร์
เฉพาะของพื้นที่ (Hinterland Connectivity) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี ที่จะครบก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่ีจะครบก าหนดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕,๓๗๔.๙๗๘ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ ก าหนดวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและ ขสมก. รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียดการค้ าประกัน วิธีการกู้เงิน 
เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงินให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้ ขสมก. ด าเนินการกู้เงินได้



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

 
เมื่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และได้บรรจุวงเงินกู้ของ ขสมก. 
ที่เสนอในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว รวมทั้งการด าเนินการกู้เงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่ของ ขสมก. โดยต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ค านึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับ ความสามารถในการช าระหนี้ 
การกระจายภาระการช าระหนี้ที่เหมาะสม ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดด้วย 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง พิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. ให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้
ในภาพรวม ซึ่งรวมถึงแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการขนส่งมวลชน และมาตรการในการบริหารจัดการหนี้ของ ขสมก. 
โดยเร็ว และให้กระทรวงคมนาคมน าแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็ว ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง การปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการลงทุน การกู้เงินเพ่ือด าเนินการทั่วไปและอื่น ๆ และการกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่อง

ของการประปาส่วนภมูิภาค 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการเพื่อการพัฒนา จ านวน ๕ โครงการ 
วงเงินเต็มโครงการทั้งสิ้น ๑,๒๒๔.๕๙๗ ล้านบาท จากเดิมเป็นเงินอุดหนุน ร้อยละ ๗๕ จ านวน ๙๑๘.๔๔๘ ล้านบาท และเงินรายได้ 
ร้อยละ ๒๕ จ านวน ๓๐๖.๑๔๙ ล้านบาท เปลี่ยนเป็นสัดส่วนเงินอุดหนุน ร้อยละ ๗๕ และเงินกู้ภายในประเทศ ร้อยละ ๒๕ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินในปัจจุบันของ กปภ. โดยวงเงินเพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว จ านวน ๕๖.๑๓๐ ล้านบาท 
(กระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน) ได้รับการบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ 
เรียบร้อยแล้ว และ กปภ. จะกู้เงินได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการปรับเปลี่ยนแหล่งเงินให้ใช้เงินกู้จากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๒ ให้ กปภ. กู้เงินเพื่อด าเนินงานปกติ (แผนงานระยะยาว) จ านวน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๒๗๗.๑๒๔ ล้านบาท 
(กระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน) ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ กปภ. มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินงาน และ กปภ. 
จะกู้เงินได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการกู้เงินเรียบร้อยแล้ว ส าหรับจ านวน ๖ โครงการ วงเงินทั้งโครงการ ๓,๒๖๐.๐๖๗ ล้านบาท 
ขณะนี้ กปภ. สามารถกู้เงินได้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้ กปภ. พิจารณาด าเนินโครงการ
โดยใช้เงินรายได้เป็นล าดับแรก หาก กปภ. จ าเป็นต้องกู้เงิน ให้พิจารณากู้เงินเป็นรายปีตามความจ าเป็น (กระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน) 
ทั้งนี้ วงเงินเพื่อการด าเนินงานปกติ (แผนระยะยาว) จ านวน ๑,๐๐๒.๓๙๐ ล้านบาท ได้รับการบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๓ ให้ กปภ. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท (กระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน) เพื่อให้ กปภ. 
มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการด าเนินงาน โดยปรับเปลี่ยนจากการกู้เงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line 
จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็นการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง จ านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท แทน และให้ กปภ. เบิกจ่ายตามความจ าเป็น 
โดย กปภ. จะกู้เงินได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินของ กปภ. และการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ เรียบร้อยแล้ว 
 ๒. ในส่วนของการกู้เงินเพื่อด าเนินการทั่วไปและอื่น ๆ กรอบวงเงิน ๑,๐๐๒.๓๙๐ ล้านบาท ให้กระทรวงมหาดไทย 
โดย กปภ. พิจารณาใช้เงินรายได้เป็นล าดับแรก หากมีความจ าเป็นต้องกู้เงินให้ด าเนินการกู้เงินด้วยความระมัดระวังตามความเหมาะสม
ของฐานะการเงินในแต่ละปี และเบิกจ่ายเงินกู้เท่าที่จ าเป็น ตามนัยความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๓. การกู้เงินของ กปภ. ในคราวต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กปภ. พิจารณาความพร้อมและความก้าวหนา้
ของโครงการที่จะใช้เงินกู้ รวมทั้งพิจารณาเครื่องมือเงินกู้ที่สอดคล้องกับการใช้จ่ายเงินเพื่อลดต้นทุนการกู้เงินและควรหารือปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานท่ีท าให้ กปภ. มีความไม่แน่นอนทางรายได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหานอกเหนือไปจากการปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการลงทุนจากเงินรายได้เป็นเงินกู้เพียงอย่างเดียวด้วย 
 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

       ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ โดยที่ยังมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวนมากที่ได้มา
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรการฟ้ืนฟูกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว จึงให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เร่งรัดการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละรายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
รวมทั งให้พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในรายที่ในปัจจุบันมีศักยภาพและความพร้อมที่จะฟ้ืนฟู
กิจการเพ่ิมมากขึ นแล้วด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย โดยด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ก่อนเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี ้
 ๒.๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เร่งด าเนินการตรวจสอบแล้วปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นแหล่งรองรับน้ า/เป็นทางระบายน้ าได้อย่างคล่องตัวต่อไป 
 ๒.๑.๒ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษา เป็นต้น พิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน้ า เพื่อให้สามารถด าเนินกา รแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
โดยไม่ท าให้เส้นทางคมนาคมนั้น ๆ ได้รับความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางคมนาคมดังกล่าว 
ทั้งนี้ ให้พิจารณาแนวทางต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เช่น การใช้เครื่องมือขุดเจาะลอดใต้เส้นทางเพื่อวางท่อระบายน้ าจากพื้ นที่
ประสบอุทกภัยไปสู่พื้นท่ีรับน้ าหรือไหลลงสู่ทะเลต่อไปได้ เป็นต้น 
 ๒.๒ โดยที่มีรถบางประเภทที่ได้รับการดัดแปลง/ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะและอาจมีรูปแบบและน้ าหนักรถ/น้ าหนักบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น  รถกู้ภัย 
รถพยาบาลฉุกเฉินขององค์กรเอกชน เป็นต้น จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แล้วให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan : PDP) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้ 
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการด าเนินการจ าหน่าย



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

 
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังสายการบินต่าง ๆ รวมทั งให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย
และน่าสนใจ นั น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเร่งด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และ
มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ น 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นต้น ในการพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท าภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พลัดหลง
ที่วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ให้มีความเหมาะสมทั้งในรูปแบบที่เป็นสารคดี (Documentary) ละคร (Drama) 
และภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยให้สามารถสื่อถึงความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ความสวยงาม
ทางธรรมชาติของประเทศไทย การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย อาหารไทย ความสามัคคี
และความมีน้ าใจของคนไทย เป็นต้น 
 ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและ
ลดปริมาณขยะทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล เป็นต้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 ๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พิจารณาทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่ งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานและกรรมการ เป็นต้น ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
แล้วให้ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไปตามแต่กรณี 
  ๒.๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการท า งาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการ
ซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณา
จัดจ้างแรงงานในพื้นที่และนักเรียนอาชีวะที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอความร่วมมือและการสนับสนุน
จากภาคเอกชนเข้ามาร่วมการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย 
 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในประเด็น
ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 ๑. เรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
การพิจารณาให้ความเห็นต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และแนวทาง 
การน าสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๒. เรื่องเพื่อทราบ จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ๓. เรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติกับกรุงเทพมหานคร บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงดินในเขตกรุงเทพมหานคร 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง การเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy : CDEP) 

ภายใต้องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development : OECD) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy : 
CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development : OECD) และอนุมัติในหลักการให้ช าระเงินค่าบ ารุงสมาชิกรายปีในอัตราที่  OECD ก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
(ค่าบ ารุงสมาชิกปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑,๐๐๐ ยูโร หรือประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรับปีต่อ ๆ ไป อาจมีการปรับขึ้นตามอัตรา
เงินเฟ้อ) โดยค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาสแรกก่อน ส่วนค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ต่อไป ทั้งนี้ การเข้าร่วม CDEP จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๒. หากในอนาคตค่าบ ารุงสมาชิกรายปีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑                
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  
ใช้การประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น 
ในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งการดูแล
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง รวมทั้งเป็นการเตรียมการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต ตามนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวของรัฐบาล จึงให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ โอนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานตาก และท่าอากาศยานชุมพร ไปให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการโอนให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส าหรับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานที่เหลืออยู่อีก ๒๔ แห่ง 
ให้กรมท่าอากาศยานเร่งจัดท าแผนการบริหารจัดการท่าอากาศยานแต่ละแห่งให้เหมาะสมและชัดเจนด้วย 
 ๒.๒ เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล
ตามนโยบาย ๔.๐ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักจัดตั งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือท าหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุผลใน ๒ เรื่องหลักที่ส าคัญ คือ (๑) สังคมไร้กระดาษ (paperless) และ (๒) สังคมไร้เงินสด (cashless) 
ทั งนี  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนี  
 ๒.๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลกลาง ซ่ึงเชื่อมโยงข้อมูลพื นฐานที่ส าคัญ
จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนผ่านเลขประจ าตัวประชาชน โดยมีระบบรองรับให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

 
ข้อมูลได้ เมื่อได้รับความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูล และในกรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนก็ให้สามารถท าได้ โดยอาศัย
ข้อมูลทางชีวมิติ (biometrics) เช่น ลายนิ วมือ ม่านตา เป็นต้น 
 ๒.๒.๒ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรการจูงใจ เช่น 
มาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการซื อขายสินค้า ช าระเงิน หรือท าธุรกรรมอื่น ๆ  
ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) มากยิ่งขึ น 
 ๒.๓ มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกร้องเรียนและยังไม่สามารถชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูล โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 ๒.๔ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดตั งคณะท างานร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียนเร่ืองคุณภาพของสัญญาณ และการเข้าถึงการใช้งานด้วย 
และรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
 ๒.๕ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐส ารวจการน าดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของหน่วยงานและภารกิจเพ่ือการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน และให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ Big Data ของทุกหน่วยงานจัดท าเป็นภาพรวมและแผนการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์ นั น 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)] และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมพื นที่ทั่วประเทศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการเกษตรแปลงใหญ่ การท าเกษตรแบบผสมผสาน 
การเพาะปลูกพืชหลัก ๖ ประเภท (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน  ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) โดยข้อมูลเกี่ยวกับพืชหลักดังกล่าว
จะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วย เช่น พื นที่เพาะปลูก ปริมาณการเพาะปลูก ผลผลิต ปริมาณการบริโภค 
และรายได้ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการ
เร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายด้านการเกษตร การบริหารจัดการงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื นที่ ทั งนี  ให้ด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการประกาศก าหนดให้ถ้ าหลวง
ขุนน้ านางนอง วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อยกระดับความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว
ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถานท่ีดังกล่าวต่อไป 
 ๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อสานต่อการด าเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๖๐ โดยให้ด าเนินการภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑           
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี ้
 ๑. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปประสานกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อพิจารณาแนวทางการร่างและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่จะต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดบทลงโทษต่ าสุด
และสูงสุดแก่ผู้ที่กระท าผิดกฎหมายทั้งที่เป็นโทษปรับและโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับบริบทของการกระท าผิด โดยต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในภาพรวม รวมทั้งการยอมรับของสังคมด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นผู้กระท าผิดเสียเอง ก็ควรจะก าหนดให้ต้องรับโทษสูงกว่าประชาชนโดยทั่วไปด้วย 
 ๑.๒ มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง เป็นต้น ศึกษาข้อมูลและพิจารณาก าหนด
แนวทางการชดเชยค่าที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนอันเนื่องมาจากการด าเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของรัฐให้เหมาะสมและ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์นอกเหนือจากการจ่ายเป็นเงิน เพื่อลดภาระงบประมาณเพื่อการนี้ที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมาก และให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้เจ้าหน้าที่ลงพื นที่ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพ่ือตรวจสอบ
และติดตามผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต การเข้าใช้งาน 
จ านวนผู้ใช้งาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ น และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ได้มากยิ่งขึ นและมีความยั่งยืน
ในการด าเนินการต่อไป ทั งนี  ให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 
มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑              
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล

ออสเตรเลีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัล
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย (Memorandum of Understanding on Cyber and Digital 
Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Australia) มีสาระส าคญั
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
นโยบายระดับชาติ แนวทางและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์และเศรษฐกิจดิจิทัล การเสริมสร้าง
ขีดความสามารถและการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาค ทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยจะมีการลงนามระหว่างการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒-๓ 
กันยายน ๒๕๖๑  
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที ่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ของกระทรวงการคลัง 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

 
มีสาระส าคัญเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๑๒) เกี่ยวกับประเด็นการจัดตั้ง “กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม” ที่มีลักษณะเป็นเงิน
นอกงบประมาณ และอาจไม่สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และในประเด็นที่ก าหนดให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดประชารัฐสวัสดิการ โดยเป็นผู้ด าเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวเสียเอง จึงไม่สอดคล้องกับหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของกระทรวงการคลัง รวมทั้งในประเด็นของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก าหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม ควรมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของรูปแบบการจัดสวัสดิการและการจัดท าฐานข้อมูลของภาคประชาชน เพื่อให้การจัด
สวัสดิการสังคมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างท่ัวถึงและประชาชนได้รับสวัสดิการที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
 ๒. รับทราบค าชี้แจงข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ของกระทรวงการคลังว่า กระทรวงการคลัง
จะพิจารณาวงเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ตรงตามข้อเท็จจริงและตามความจ าเป็น ดังนั้น 
วงเงินของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจึงมีปริมาณเท่าที่จ าเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในขณะนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๑ และตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ ทีใ่ห้กระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน
การคลังแผ่นดิน และที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าโครงการประชารัฐ
สวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาโดยตลอด 
 ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๑ ขยายตัวร้อยละ ๔.๖ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๔.๙ ในไตรมาสก่อนหน้า และ
เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๑ ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑.๐ 
(QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๑ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๔.๘ ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๑ คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ ๔.๒-๔.๗ โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตวัร้อยละ ๑๐.๐ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ ๔.๑ และร้อยละ ๔.๔ ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๙-๑.๔ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ ๘.๔ ของ GDP ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 

กองทุนหมุนเวียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง การเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เรียกให้ทุนหมุนเวียนที่มีทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ปีบัญชี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๕๙.๗๕ ล้านบาท โดยให้ทุนหมุนเวียนน าส่งทุนหรือผลก าไรส่วนเกินฯ 
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (ยกเว้นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) 
 ๑.๒ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประสานงานกับกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี ๒๔๖๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับทุนหมุนเวียนต่าง ๆ 
ให้ตระหนักถึงศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้จ่ายเงินเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภารกิจในความรับผิดชอบ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และหากมีทุนหรือผลก าไรส่วนเกิน
ให้เร่งน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๓. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๗ 

การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาส 

ในประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑              
เร่ือง การร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister : AEM) คร้ังที่ ๕๐ 

และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Minister : AEM) ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (๒) ร่างกรอบการบูรณาการด้านดิจิทัลในอาเซียน 
(๓) ร่างหลักการส าคัญเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน (๔) ร่างบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้าในพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑๗ และบัญชีรายการสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑๗ 
(๕) ร่างแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของสินค้า (๖) ร่างแผนการด าเนินงาน
ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกรอบอาเซียนบวกสาม ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และ (๗) ร่างเป้าหมายความส าเร็จของการเจรจาในปีนี้ 
และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง ๗ ฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงพาณชิย์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของกระทรวงการคลังที่เห็นควรผลักดันให้อาเซียนให้ความส าคัญในการเร่งรัดให้ประเทศสมาชิก
ด าเนินการในเรื่องที่ยังคงค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อาทิ การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (ASEAN-Wide Self-Certification) 
และการเช่ือมโยงระบบ ASEAN Single Window ส าหรับความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนควรค านึงถึงการปรับ
ประสานมาตรฐานหรือแนวทางการด าเนินงานที่ยังแตกต่างกันมากของประเทศสมาชิก เช่น การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อให้อาเซียนสามารถเดินหน้าการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือภายใต้แผนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๓. กรณีร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
การลงนาม ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็น
มาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไปด าเนินการต่อไปอย่างเคร่งครัด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ผลการประชุม CLMVT Forum 2018 : CLMVT Taking-Off Through Technology 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุม  CLMVT Forum 2018 : CLMVT Taking-Off Through Technology 
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยผลการประชุมฯ สามารถสรุปได้
เป็น ๕ หัวข้อร่วม (Common themes) ดังนี ้
 ๑. การส่งเสริมทัศนคติและความไว้วางใจด้านดิจิทัล (Digital mindset and trust) ควรร่วมมือกันเสริมสร้าง
ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และความไว้วางใจด้านดิจิทัลผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการปลูกฝังองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจ
ด้านดิจิทัล และควรปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกันระหว่าง
ประเทศภายในภูมิภาค CLMVT 
 ๒. การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) ควรหาแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกัน โดยพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในภาคธุรกิจและภาคประชาชน พัฒนาทักษะใหม่และยกระดับ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

ความสามารถของแรงงาน (Re-skill & Up-skill) และควรส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ระหว่างกัน (People Mobility) เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา และเพิ่มพูนคุณภาพของทุนมนุษย์ในภูมิภาค CLMVT 
 ๓. การพัฒนาระบบนิเวศทางการค้าดิจิทัลและการปรับประสานกฎระเบียบ (Ecosystem & Harmonization) 
ควรส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมดิจิทัลของภูมิภาคอย่างเหมาะสมและเป็นเอกภาพด้วยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดิจิทัลให้มีมาตรฐานและเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง การก าหนดบรรทัดฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการด าเนินงานร่วมกัน และควรสร้าง
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การบ่มเพาะ การเร่งการเติบโต และการสนับสนุนด้านเงินทุน 
 ๔. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public-Private Collaboration) ควรสร้างเวทีให้ภาครัฐและ
เอกชนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ และภาครัฐควรลดข้อจ ากัดทางกฎหมายและกฎระเบียบ และปรับบทบาท
มาเป็นผู้สนับสนุนมากขึ้น 
 ๕. การเติบโตอย่างท่ัวถึง (Inclusiveness) ภาครัฐควรสนับสนุนและผลักดัน SMEs และ Startups ให้ใช้ประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การสร้างองค์ความรู้ในการก าหนดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ การสร้างแพลตฟอร์มในการระดมทุน 
และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัล 
 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

      ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้น้าลุ่มน้้าโขงตอนล่าง คร้ังที่ ๓ (The 3rd Mekong River Commission Summit) 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Mekong River 
Commission Summit) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
โดยผลการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงานตามปฏิญญานครโฮจิมินห์ 
ค.ศ. ๒๐๑๔ ซึ่งผู้น าประเทศสมาชิกได้ร่วมรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๒ และผลการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง “การร่วมด าเนินความพยายามและความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการบรรลุเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน้ าโขง” รวมทั้ง
ร่วมกันพิจารณาร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ. ๒๐๑๘ และหารือการด าเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนการพัฒนา 
โดยฝ่ายไทยได้มีถ้อยแถลงถึงความส าคัญของการพัฒนาและการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกรณีของความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ และขอให้มุ่งเน้นพัฒนาคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงให้เป็นศูนย์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ าข้ามพรมแดนของภูมิภาค ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบูรณาการและก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
เช่ือมโยงกับกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ในภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส าหรับการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การหารือทวิภาคี
ระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมของนายกรัฐมนตรีประเทศสมาชิก
อย่างไม่เป็นทางการ (Prime Ministers Retreat) และการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ (แบบเต็มคณะ) 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง การจัดท้าและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอล

ส้าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 
and Economic Cooperation : BIMSTEC) ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทย ส าหรับการลงนามในการประชุม
ผู้น า BIMSTEC ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยร่างความตกลงฯ 
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC โดยจะจัดตั้ง ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา และประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  BIMSTEC 
วาระ ๓ ปี เพื่อร่วมก าหนดนโยบาย กลไก แผนงานและด าเนินการกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ระหว่างประเทศสมาชิกใน ๑๔ สาขา 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีเภสัชกรรม เป็นต้น 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
 ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้กับผู้ลงนาม 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ัง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือไม่ และเห็นควรให้มีการเสนอให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC พิจารณาก าหนดกระบวนการและระดบั
ของเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ  MSMEs ของประเทศสมาชิกอย่างแท้จริง ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
 ๔. ส าหรับค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  BIMSTEC ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาด าเนินการก่อนตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้้าโขง -ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม คร้ังที่ ๑๑ และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม คร้ังท่ี ๑๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๑ (11th Mekong-Japan Industry and Government Dialogue) เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมดิแอทธินีโฮเท็ล กรุงเทพมหานคร และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ (10th Mekong-Japan Economic Ministers Meeting) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
รวมทั้งเห็นชอบต่อประเด็นหารือของไทย และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-ญี่ปุ่น
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้ าโขง
ให้การรับรองแถลงข่าวร่วมฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมดังกล่าว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงข่าวฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้
 

          ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๘ 

การพฒันาและส่งเสริม 

การใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา 

และนวตักรรม 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของหน่วยงาน

ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้ว ประกอบด้วย 
(๑) การเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ใน ๓ จังหวัด
พื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) (๒) การจัดท าแผนที่และข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรม ทั้งพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของรัฐและเอกชน และ (๓) การจัดกิจกรรม
บูรณาการการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ EEC 
ตามที่ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เสนอ 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๙ 

การรกัษาความมัน่คง 

ของฐานทรพัยากร และการสรา้ง 

สมดลุระหว่างการอนุรกัษ ์

กบัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  ขอความเห็นชอบโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on lvory, Rhino Horn, Tiger 

and Pangolins in Thailand 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ โครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on lvory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins 
in Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยเน้นที่ประเด็นของงาช้าง นอแรด เสือ 
และลิ่น โดยการเสริมสมรรถนะและสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และการสร้างโครงการที่มุ่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สาธิต ได้แก่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว
จะด าเนินการในขอบข่าย ๔ องค์ประกอบ คือ (๑) การพัฒนาความร่วมมือ การประสานงาน และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
(๒) การเสริมสมรรถนะของผู้บังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) การลดอุปสงค์ต่อสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า 
และ (๔) การจัดการความรู้ 
 ๑.๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนาม
ร่วมกับผู้แทนส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations, Development Programme : UNDP) ประเทศไทย 
ในร่างเอกสารโครงการ (Project Document) และร่างข้อตกลงร่วม (Standard Letter of Agreement) ของโครงการดังกล่าว 
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น ส่วนราชการเจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาว่า
การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมีข้อผูกพันทางการเงินที่เป็นตัวเงิน ( In Cash) ด้วยหรือไม่ หากเป็นการสนับสนุนที่มีข้อผูกพัน
ทางการเงินที่เป็นตัวเงิน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ ด้วย และหากภายหลังมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานดังกล่าว ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไปด าเนินการในโอกาสแรก และเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑              
เร่ือง  การน าเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการน าเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน เพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้การรับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกแห่งอาเซียนต่อไป ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการด าเนินงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

ในโอกาสแรก และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. กรณีเมื่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนแล้ว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนการบริหาร 
จัดการพื้นที่ การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดั งกล่าวให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และคงความเป็นมรดก
อุทยานแห่งอาเซียนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the Ecosystem Approach to 

Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF-Nansen Programme) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the Ecosystem 
Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF -Nansen Programme) 
ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 
เพื่อด าเนินงานวิจัยและการส ารวจทรัพยากรประมงและทะเลของประเทศไทย และอนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนาม
ในเอกสารโครงการฯ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
โดยเอกสารโครงการฯ เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลนอร์เวย์ผ่านองค์กรนอร์เวย์เพื่อการพัฒนาความร่วมมือ ( Norad) 
สถาบันวิจัยทางทะเล (IMR) FAO และประเทศตามแนวชายฝั่งแอฟริกา โดยในการด าเนินการจะใช้เรือส ารวจทรัพยากรทางทะเล 
[Dr Fridtjof Nansen ขนาด ๓,๘๕๓ ตันกรอส สัญชาตินอร์เวย์และชักธงองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)] 
ท าการส ารวจทางนิเวศวิทยาและประเมินทรัพยากรทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในมหาสมุทรอินเดีย เริ่มจาก
แอฟริกาใต้ โมซัมบิก แทนซาเนีย มอริเชียส ศรีลังกา บังกลาเทศ เมียนมา และสิ้นสุดการส ารวจ ณ ทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
โดยมีก าหนดเข้าน่านน้ าไทยช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และหากมีความจ าเป็น 
ต้องปรับเปลี่ยนเอกสารโครงการฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติไว้ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีมาด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงด าเนินโครงการฯ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและความมั่นคงของชาติเป็นส าคัญ โดยประสานงาน
กับ FAO อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการส ารวจทรัพยากรทางทะเลในน่านน้ าไทย และเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์
การเข้าถึงข้อมูลการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการน าข้อมูลส าคัญของประเทศไปใช้อย่างไมต่รง
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการฯ รวมทั้งให้รับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองทัพเรือ และ
ข้อสังเกตของส านักข่าวกรองแห่งชาติที่เห็นควรให้ผู้แทนกองทัพเรือ อาทิ กรมอุทกศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการส ารวจและเก็บข้อมูล
ทางสมุทรศาสตร์เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และพื้นที่ส ารวจควรส ารวจเฉพาะในบริเวณเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะของไทย และขอให้งดท าการส ารวจพ้ืนท่ีซึ่งอยู่ใกล้ทางเข้าฐานทัพเรือทหารในรัศมี ๒๗ ไมล์ทะเล นอกจากน้ี ต้องพิจารณา
รายงานและการประเมินผลอย่างละเอียด เพราะอาจมีเนื้อหารายงานท่ีส่งผลเชิงลบต่อประเทศไทยและอาจท าให้กลุ่มที่ไม่ประสงค์ดี
น าไปแสวงประโยชน์โดยอ้างอิงเนื้อหาในโครงการฯ ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการด าเนิน
โครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในภาพรวมของประเทศ และสามารถน าไปต่อยอดเพื่อการพัฒนา
ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมประมงของไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยให้กรมประมงติดตามและประเมินผลที่ไดร้บั
จากการด าเนินโครงการฯ เป็นระยะ ๆ ต่อไป 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

 

      ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง การให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) รับทราบ
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการจัดหาที่ดิน จัดคน
เข้าท าประโยชน์ รวมทั้งจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ นั้น เห็นควรให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งรัดการพิจารณาจัดสรรที่ดินท ากินหรือจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยในส่วนของการจัดหาที่อยู่อาศัยให้พิจารณาก าหนดมาตรการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถซื้อบ้าน
ในราคาถูกได้ เช่น บ้านส าเร็จรูป (Knockdown) การน าบ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ เป็นต้น 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในทีด่ิน 
ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม การท าไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
อีกต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แก่ (๑) การมอบ
อ านาจให้สถาบัน/องค์กรอื่นเป็นผู้ออกหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และการออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทนกรมป่าไม้ ควรจะต้องได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรบั
ในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า (๒) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอและออกหนังสือ
รับรองฯ ควรค านึงถึงการออกหนังสือรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เพื่อให้สอดรับกับระบบ
การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าไม้ด้วยวิธี Paperless ของกระทรวงพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (๓) ควรมี
กระบวนการก ากับดูแลการท าไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามซึ่งขึ้นในป่าแล้วแอบอ้างว่าเป็นการท าไม้จากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) ควรเร่งก าหนดมาตรการและกลไกการตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้หวงห้าม 
เพื่อให้สามารถระบุได้ชัดเจนระหว่างไม้หวงห้ามที่เกิดขึ้นอยู่ในท่ีดินที่มีกรรมสิทธ์ิหรอืสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินกบั
ไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าของรัฐ เพื่อป้องกันปัญหาการสวมตอในอนาคต และ (๕) การแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม อาจก่อให้เกิดปัญหาในการลักลอบตัดไม้ในเขตที่ดินของรัฐ 
แล้วน ามาสวมเป็นไม้ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงควรต้องมีมาตรการในการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
 
 
 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan : PDP) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้ 
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการด าเนินการจ าหน่าย
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังสายการบินต่าง ๆ รวมทั้งให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย
และน่าสนใจ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และ
มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นต้น ในการพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท าภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พลัดหลง
ที่วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ให้มีความเหมาะสมทั้งในรูปแบบที่เป็นสารคดี (Documentary) ละคร (Drama) 
และภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยให้สามารถสื่อถึงความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ความสวยงาม
ทางธรรมชาติของประเทศไทย การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย อาหารไทย ความสามัคคี
และความมีน้ าใจของคนไทย เป็นต้น 
 ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและ
ลดปริมาณขยะทั้งระบบต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล เป็นต้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 ๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พิจารณาทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานและกรรมการ เป็นต้น ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
แล้วให้ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไปตามแต่กรณี 
 ๒.๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการ
ซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณา
จัดจ้างแรงงานในพื้นที่และนักเรียนอาชีวะที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอความร่วมมือและการสนับสนุน
จากภาคเอกชนเข้ามาร่วมการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๐ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครฐั 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑                
เร่ือง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบแนวทางการด าเนินการในการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เช่นเดียวกับการจัดหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถีต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ ปี หรือจนกว่าจะมีข้อกฎหมายหรือนโยบาย
เปลี่ยนแปลง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรเร่งรัด
ด าเนินการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการด าเนินการจัดหาฯ ส าหรับในการจัดหาฯ หากมีรายการตามบัญชี
นวัตกรรมไทย ก็ควรที่จะพิจารณารายการตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีนวัตกรรมเป็นล าดับแรกก่อน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการด าเนินการในส่วน        
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหายา เวชภัณฑ์        
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระบบประกันสุขภาพแล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ไปตรวจพิจารณาพร้อมกับรา่งพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศกึษา 
วิจัย และนวัตกรรม) ของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เช่น (๑) การห้ามมิให้สภาวิชาชีพจัดการศึกษาซ้ าซ้อนกับการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดอยู่ และห้ามมิให้สภาวิชาชีพออกข้อบังคับ
หรือหลักเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ โดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
อาจเป็นการลิดรอนสิทธิของสภาวิชาชีพในการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพได้ (๒) การก าหนดช่ือและอ านาจหน้าที่
ของคณะบุคคลและองค์กร รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการอุดมศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติฯ ควรพิจารณาความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับหลักการที่ก าหนดไว้ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ที่คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบในหลักการไว้แล้ว (๓) ควรพิจารณาจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของสถาบัน และปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตก าลังคนเฉพาะทางได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
ควรมีกลไกในการก ากับและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกั นคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และ (๔) การด าเนินงานของกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา ควรพิจารณาถึงความซ้ าซ้อนระหว่างการด าเนินงาน
ของกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษากับการด าเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ า โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
เช่นเดียวกัน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

 ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการเสนอเรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน แล้วแจ้ง
ผลการพิจารณาดังกล่าวไปเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
 ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส านักงานธนานุเคราะห์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส านักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้ว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
ดังนี ้
 ๑.๑ ให้พนักงานท่ีได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล (ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอื่นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามอัตราที่ก าหนด 
 ๑.๒ ให้พนักงานที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครั้งแรกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล 
(ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล 
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามอัตราที่ก าหนด 
 ๑.๓ ให้พนักงานที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครั้งแรกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล 
(ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอื่น ซี่งไม่ใช่จังหวัดที่ได้รับบรรจุ
แต่งตั้งครั้งแรกมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามอัตราที่ก าหนด 
 ๑.๔ ก าหนดอัตราค่าเช่าบ้าน (๑) พนักงาน อันดับ ๑-๓ อัตราค่าเช่าบ้าน ๒,๕๐๐ บาท/เดือน (๒) พนักงาน อันดับ ๔ 
อัตราค่าเช่าบ้าน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน (๓) พนักงาน อันดับ ๕-๖ อัตราค่าเช่าบ้าน ๓,๕๐๐ บาท/เดือน และ (๔) พนักงาน อันดับ ๗-๙ 
อัตราค่าเช่าบ้าน ๔,๐๐๐ บาท/เดือน 
 ๑.๕ ให้หลักเกณฑ์นี้มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 ๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยส านักงานธนานุเคราะห์ รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณที่เห็นควรน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
การให้บริการ และควรมีการวางแผนพัฒนาและบริหารบุคลากรเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เหมาะสม รวมทั้งในการก าหนด
อัตราค่าเช่าบ้านตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวควรพิจารณาให้เหมาะสมและสะท้อนกับอัตราค่าครองชีพในแต่ละจังหวัด โดยอาจก าหนด
เป็นอัตราขั้นต่ าและขั้นสูงของแต่ละระดับตามอัตราค่าเช่าบ้านที่เสนอในครั้งนี้ และควรมีการวางแผนการจัดการทางการเงิน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและไม่เป็นภาระกับงบประมาณในอนาคต ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วน าเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา
ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทน 
ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑              
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan : PDP) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้สอดคล้อ ง
กับหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้ 
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขยายการด า เนินการจ าหน่าย



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

 
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังสายการบินต่าง ๆ รวมทั้งให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย
และน่าสนใจ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และ
มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นต้น ในการพิจารณาก าหนดแนวทางการจัดท าภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้พลัดหลง
ที่วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ให้มีความเหมาะสมทั้งในรูปแบบที่เป็นสารคดี (Documentary) ละคร (Drama) 
และภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยให้สามารถสื่อถึงความเป็นไทยในแง่มุมต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ความสวยงาม
ทางธรรมชาติของประเทศไทย การท่องเที่ยวชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย อาหารไทย ความสามัคคี
และความมีน้ าใจของคนไทย เป็นต้น 
 ๒.๒ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ และ
ลดปริมาณขยะทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล เป็นต้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 ๒.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งต้ังขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ พิจารณาทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น อ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานและกรรมการ เป็นต้น ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแต่งต้ัง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
แล้วให้ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไปตามแต่กรณี 
 ๒.๔ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการ
ซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณา
จัดจ้างแรงงานในพื้นที่และนักเรียนอาชีวะที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอความร่วมมือและการสนับสนุน
จากภาคเอกชนเข้ามาร่วมการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพื่อขยายระยะเวลาการดัดแปลงอาคารที่เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม จากเดิม ๒ ปี เป็น ๕ ปี (เดิมจะสิ้นสุด
ระยะเวลาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) โดยให้สามารถกระท าได้จนถึงวันที่กฎกระทรวงฯ สิ้นอายุ (วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
และผ่อนปรนข้อก าหนดบางประการเพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมในภาพรวมของประเทศ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองก ากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมการอนุญาต การดัดแปลงอาคาร หรือเปลี่ยนแปลง
การใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ อย่างเข้มงวด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
รวม ๙ ส่วนราชการ ได้แก่ (๑) ส านักงานอธิการบดี (๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (๓) คณะบริหารศาสตร์ (๔) คณะวิทยาศาสตร์



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

และเทคโนโลยีสุขภาพ (๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (๖) คณะศิลปศาสตร์ (๗) คณะศึกษาศาสตร์และ
นวัตกรรมการศึกษา (๘) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ (๙) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทบทวนเป้าหมาย
การผลิตนักศึกษาและการก าหนดกรอบอัตราก าลังการจ้างบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ เพื่อความมี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและไม่เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า 
(๑) มาตรา ๑๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ แต่ร่างกฎกระทรวงฯ ได้ตัดกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวนหนึ่งคน ออก และไปก าหนดไว้ในข้อ ๓ (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ โดยระบุด้านการจัดการอาชีวศึกษาท้องถิ่น 
จึงน่าจะไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติฯ (๒) การก าหนดองค์ประกอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจ านวน  
ค่อนข้างมาก ควรค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม ความคุ้มค่า ภาระงบประมาณ และ (๓) ร่างกฎกระทรวงฯ ไม่ปรากฏว่ามีการก าหนด
องค์ประกอบกรรมการ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ในส่วนของ “ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ไว้ จึงอาจส่งผลให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง หลักเกณฑ์

การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจ าหน่ายทรัพย์สิน
จากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น 
การจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
 ๑.๒ ผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น การจ าหน่ายทรัพย์สิน
จากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชนของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ซึ่งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยปรับถ้อยค าให้สอดคล้องและตรงตามเจตนารมณ์กับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับวงเงินการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน ก าหนดกรอบวงเงินกรณีการเข้าร่วมทุนและผู้มีอ านาจอนุมัติวงเงินที่องค์การมหาชนเข้าร่วมทุนให้เป็นอ านาจ
ของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงินตามที่ก าหนด โดยมิต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีทุกกรณี เพื่อให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
ตลอดจนก าหนดให้องค์การมหาชนท่ีจะเข้าร่วมทุนต้องจัดท าค าช้ีแจงประกอบการเสนอคณะกรรมการ รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และก าหนดให้การจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติเรื่องการจ าหน่ายหนี้สูญขององค์การมหาชน รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบของหลักเกณฑ์  
ให้เป็นไปตามแบบของการร่างกฎหมาย และให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 ๑.๓ เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่องค์การมหาชน
ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การกู้ยืมเงิน
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการด าเนินงาน เห็นควรให้กระท าเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และการกู้ยืมเงิน
ควรต้องน าไปใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้น การก าหนดนิยามค าว่า “การเข้าร่วมทุน” การแก้ไขถ้อยค าในข้อ ๙ การคงหลักการ
ในส่วนการถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนการเข้าร่วมทุนไว้ในหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้ด้วย โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเป็นไปตามภารกิจขององค์การมหาชนนั้นด้วย การพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ เมื่อส านักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามความเห็น
และข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว ให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งศูนย์
รับค าขออนุญาตขึ้นเป็นส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาต ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและส านักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. เห็นชอบแผนการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต ประกอบด้วย โครงสร้างของศูนย์ฯ อัตราก าลัง และงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินการของศูนย์ฯ ในระยะเริ่มแรก ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 ๓. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า แผนการจัดตั้งศูนย์ฯ ควรก าหนดการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและการด าเนินการของศูนย์ฯ ให้ผู้บริการสามารถยื่นค าขอได้ภายในจุดเดียวครั้งเดียว ควรเร่งรัดการน า digital service 
สมบูรณ์แบบมาใช้โดยเร็ว ควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
ของการคงไว้ซึ่งภารกิจเป็นประจ าทุกปี และตัดข้อความในร่างมาตรา ๓ วรรคสาม “... ศูนย์ฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม” ออก ควรให้มีการทดลองเปิดใช้ระบบของศูนย์ฯ ก่อนที่ขยายสาขา ควรมีแนวทางปฏิบัติและการสื่อสาร 
ที่ชัดเจน ควรมีการก าหนดแผนงานที่ชัดเจนเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับภารกิจในการจัดเตรียมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงานกับศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล ควรให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) วางระบบการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้สามารถให้บริการทุก
กระบวนงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ส่วนการรับช าระ     
ค่าค าขอ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ด าเนินการผ่านระบบ Nation e-Payment และต้องมีระบบที่ผู้ยื่นค าขอ
สามารถตรวจสอบสถานะของค าขอต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย โดยระบบดังกล่าวควรให้บริการได้ตั้งแต่วันแรกที่ศูนย์ฯ  
เปิดด าเนินการ ควรให้ส านักงาน ก.พ.ร. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นล าดับแรกก่อน 
ส าหรับในปีต่อ ๆ ไปให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
รองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ควรให้มีการทบทวนบทบาทโดยพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งระบบ ผลการด าเนินงานต้องมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์และผลประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจริงสอดคล้อง
ตามนโยบายรัฐบาล โดยไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้ อาจก าหนดหน้าที่เพิ่มเติม 
ให้ศูนย์บริการร่วมที่มีอยู่แล้วสามารถด าเนินการตามภารกิจดังกล่าวแทนการจัดตั้งศูนย์ฯ แต่หากจ า เป็นต้องจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นใหม่ 
อาจก าหนดให้เป็นหน่วยงานภายในส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อท าหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและประสานการพัฒนาระบบการขออนุญาต 
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน รวมถึงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการร่วมที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวได้ และให้ศูนย์บริการร่วมให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุมตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งควรเพิ่มบทบาทของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 
๑๑๑๑ ในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ ให้สามารถท าหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับค าขอ
อนุญาต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติม

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลช้ันอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) 
รวม ๒ ฉบับ ของส านักงานศาลยุติธรรม ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง 
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่
ในศาลช้ันอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ ท้ังนี้ ศาลยุติธรรมได้ด าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ได้แก่ (๑) การรับฟังความคิดเห็นโดยผ่านเว็บไซต์ www.lawsurvey.coj.go.th  www.coj.go.th  และ www.jla.coj.go.th และ 
(๒) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ www.lawsurvey.coj.go.th  www.coj.go.th  และ www.jla.coj.go.th 
 ๓. ส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย ส านักงานศาลยุติธรรมนอกจากได้จัดท าลงในหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) แล้ว ยังได้จัดท าเป็นเอกสารขึ้นอีกฉบับหนึ่งด้วย และน าไปเปิดเผย
ผ่านทางเว็บไซต์ www.lawsurvey.coj.go.th  www.coj.go.th  และ www.jla.coj.go.th 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนนิติบัญญัติ และแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ และก าหนดให้การบริการประชาชนและการประสานงานระหว่างส่วนราชการต้องกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น 
ของคณะรัฐมนตรีซึ่งให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและเปา้หมาย 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ให้รับความเห็นของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในประเด็นการก าหนดหน้าที่ให้ สพร. จัดท า
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์กลาง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของ สพร. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแก้ไข อาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็น

ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแก้ไขอาคารที่มีสภาพ
หรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

 
เกี่ยวกับการแก้ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคารเก่า เพื่อให้มีความปลอ ดภัยในการใช้อาคารมากยิ่งขึ้น 
และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองก ากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเร่งรัดตรวจสอบสภาพหรือการใช้อาคารหรือระบบ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคารเก่าที่อาจเป็นอันตราย เพื่อให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างเข้มงวด 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอและ

ออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติผู้ขออาชญาบัตร ประทานบัตร และหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข
ในการขอและออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
และการออกอาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ขอ
อนุญาต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการพิจารณาออกประทานบัตรตามร่างข้อ ๑๒ (๔) 
และ (๕) ของร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และตรงตามข้อเท็จจริง รวมทั้งควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาให้อนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส ารวจแร่ของประเทศ และรองรับการใช้เครื่องมืออื่น
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ มีข้อก าหนดบางประการที่ก าหนดถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ขออาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ 
อาชญาบัตรพิเศษ และผู้ขอประทานบัตรด้วย จึงอาจเป็นการก าหนดที่เกินไปจากบทอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น ไปประกอบการตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่เห็นควรให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมทรัพยากรธรณีใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานและ
การส ารวจแร่ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรแร่ในภาพรวมของประเทศ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีเจ้าพนักงาน
ต ารวจศาลมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยจัดตั้งส านักอ านวยความยุติธรรมและเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ระบบ และมาตรการ เพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย
ของศาลยุติธรรม ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เช่น การพิจารณาถึงความจ าเป็น  
ที่จะก าหนดให้เจ้าพนักงานต ารวจศาลมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจับกุมตามกฎหมายอื่น
กับเจ้าพนักงานต ารวจศาลให้ชัดเจน การก าหนดให้มีเจ้าพนักงานต ารวจศาลทุกศาลควรก าหนดให้มีความเหมาะสม มิเช่นนั้น 
อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณด้านบุคลากรภาครัฐในภาพรวม จึงควรใช้การเกลี่ยอัตราก าลังจากภารกิจที่ไม่มีความจ าเป็นหรือ
อาจใช้เทคโนโลยีทดแทนได้ควบคู่กับการจ้างหน่วยงานภายนอกหรอืให้เอกชนร่วมด าเนินการ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาดว้ย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ 
 ๓. ให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น การเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งจะมีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
จะต้องด าเนินการตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด้วย 
เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

     ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้       
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเร่ือง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 

ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และ
ความก้าวหน้าผลการด าเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Center) และความก้าวหน้าผลการด าเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) 
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบด้วย (๑) การประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ
คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒) การจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” (๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” ครั้งที่ ๒ 
โดยมีการน าเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลจากโจทย์ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และการน าเสนอแนวคิด
การด าเนินการเกี่ยวกับ Big Data Sandbox (๔) การขับเคลื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงต่าง ๆ (๕) ความก้าวหน้า
การจัดตั้งหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Special Delivery Unit : SDU) โดยจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมลู
ภาครัฐ เพื่อรองรับการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐเพื่อการตัดสินใจของประเทศ (๖) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ และ (๗) แผนการด าเนินการในระยะต่อไป ได้แก่ การจัดท าร่างรายงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งการหารือและคัดเลือกหน่วยงานน า ร่องที่มีความพร้อมด้านข้อมูลและบุคลการ
เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 ๒. ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) มีผลการด าเนินการในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ การเช่ือมโยงข้อมูลเปิดภาครัฐ การเช่ือมโยงศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ การเช่ือมโยงกับเว็บไซต์กลาง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ การเช่ือมโยงกับข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ การเช่ือมโยงกับข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ภาครัฐ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ และระบบอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) 
 ๓. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ได้ส ารวจเกี่ยวกับด้านมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และด้านงบประมาณหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเข้าหารือในระดับนโยบาย
กับกระทรวงครบทั้ง ๒๐ กระทรวงแล้ว และอยู่ระหว่างติดตามการตอบแบบส ารวจจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูล 
  ๔. ความก้าวหน้าผลการด าเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง (๒) คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ (๓) คณะกรรมการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ และ (๔) คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริการโครงสร้างภาครัฐ 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลในการจัดท าและปรับปรุงประมวลจริยธรรม ก าหนดหลักเกณฑ์การน าจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้น าผลการประชุมตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รวมทั้งความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับ (๑) มาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดตามมาตรา ๕ 
ของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ให้ใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
และ (๒) กลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม ในหมวด ๒ และการรักษาจริยธรรม ในหมวด ๓ ของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ พ.ศ. .... ให้ใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรอิสระและศาล ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดแนวทางและค าอธิบายพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับ
กระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแทรกมาตรฐานทางจริยธรรมเข้าไปในกระบวนการสรรหา 
เลือกสรร เลื่อนต าแหน่ง และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งควรก าหนดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน
ตามประมวลจริยธรรมให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางการประเมินผลในเบื้องต้นและด าเนินการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรศึกษาและประเมินผลการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[ก าหนดสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพ่ิมเติม)] 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก าหนดเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ และผู้ประกอบธุรกิจ
บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

 ๒. ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการติดตามและปรับกลไกการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ทางการเงินที่ส่งผลให้ธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นช่องว่างที่เอื้อต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายได้ในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ ๔๑ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม 
 ๒. การปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
จัดท าแผนงาน/โครงการในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน 
ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายกระท าความผิด
ตามกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU Fishing) (๒) ด้านสังคม
จิตวิทยา เช่น การจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ การจัดโครงการตลาดประชารัฐ (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial 
Technology : FinTech) ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น และพัฒนาการให้บริการทางการเงินในระบบการเงิน
ของไทยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 (๔) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เช่น โครงการ ๑ ต าบล ๑ นวัตกรรมเกษตร เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (๕) ด้านการต่างประเทศ เช่น เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (๖) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่อง GPS แผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียม อุปกรณ์โทรมาตร และการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ า และ (๗) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เช่น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
ในส านักงานปลัดกระทรวง และการขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการขออนุญาตจากทางราชการ 
 
 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) 
ประธาน กขร. เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภารกิจของ กขร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) สอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าของรัฐ (๒) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง 
หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี (๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ ของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๖) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (๗) ความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และ (๘) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและการด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ เช่น การส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญ
กับการปฏิบัติตามประกาศของ กขร. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่สมควรจัดท าเป็นประกาศ กขร. ตามมาตรา ๙ (๘) 
เพิ่มเติม การเพิ่มช่องทางการร้องเรียน/อุทธรณ์ให้สามารถด าเนินการผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงแผนการด าเนินการ
เสริมสร้างและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการให้มีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น และการศึกษา 
รวบรวม กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน และเหมาะสมมากข้ึน เป็นต้น 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑             
เร่ือง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๖/๒๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ และตรวจราชการ 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา) โดยนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบก าหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดระนอง และจังหวั ดชุมพร 
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐-วันอังคารที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

การพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑              
เร่ือง กรอบแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการด าเนินการพัฒนาต่อยอด 
จากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม โดยพิจารณาพื้นที่ด าเนินการที่จะเป็นการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

เพื่อให้เกิดแหล่งรายได้ใหม่ในพื้นที่ และเป็นการกระจายการพัฒนาจากพื้นที่เศรษฐกิจเดิม ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว 
 ๑.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดด าเนินการแผนการด าเนินงานในเบื้องต้น ได้แก่ (๑) ศึกษา
ความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช 
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าคัญในเบื้องต้น เช่น การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และ
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร การพัฒนารถไฟสายใหม่ ช่วงชุมพร-ระนอง การศึกษาแนวทางจัดท าแผนการพัฒนาท่าเทียบเรือระนอง 
และการศึกษาแนวทางจัดท าแผนการพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานระนอง เป็นต้น และ (๓) ศึกษาแนวทางจัดแผนการพัฒนา
เมืองระนองให้เป็น Smart Living City และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ฝ่ังอ่าวไทย) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) และฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
พังงา ระนอง สตูล) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 
(๒) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๔) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการน้ า และ (๕) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการไปพิจารณาด าเนินการ 
แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา) และฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเห็นชอบข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (๒) ด้านการท่องเที่ยว (๓) ด้านการยกระดับการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (๔) ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต (๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการ
เพิ่มเติมที่ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และฉบับต่อไป เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

 

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมได้มีประเด็นข้อสั่งการให้คณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น (๑) ให้ส่วนราชการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒) ให้ทุกส่วนราชการ
รายงานผลการด าเนินงานภารกิจส าคัญโดยให้มีการน าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์และสถิติตัวเลขประกอบโดยเปรียบเทียบกับข้อมูล
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (๓) ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคมในเรื่องการลดปริมาณขยะ การลดการใช้พลาสตกิ 
และการใช้กระดาษในส านักงาน และ (๔) ให้ทุกส่วนราชการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบหรือโปรแกรมการท างานท่ีพัฒนา
โดยสถาบันการศึกษาหรือบริษัท Startups ของคนไทยมาใช้ในภาคราชการ เป็นต้น ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 
 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
โดยมีความก้าวหน้าในการจัดท าแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนตามกิจกรรม/โครงการเร่งด่วน ( Quick Win) 
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการสร้างการรับรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการด าเนินการ
ในระยะต่อไป เช่น ด าเนินการยืมตัวข้าราชการจากหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนแม่บทฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทุกคณะระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑ และด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงานของรัฐให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือน เป็นต้น 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานผลการพิจารณา
แผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีแผนระดับท่ี ๓ ที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว จ านวน ๑๒ แผน จากจ านวนทั้งสิ้น ๓๓ แผน 
จ าแนกได้ ดังนี้ 
 ๑. แผนที่คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเสร็จ จ านวน ๓ แผน ได้แก่ 
(๑) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ (๓) แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๒. แผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้วและรับทราบ จ านวน ๙ แผน 
เช่น (๑) ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๒) ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี 
พ.ศ. (๒๕๖๐-๒๕๗๙) และร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (๓) แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคม เป็นต้น โดยส่วนราชการ
เจ้าของแผนดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้ตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 



สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับแผนแม่บทและ

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเสนอว่า ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการจัดท าค าของบประมาณ แสดงถึง
ความเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แต่โดยที่การจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ได้จัดท าข้ึนก่อนท่ีจะมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จึงเห็นควร
มอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการตรวจสอบว่า แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณไว้
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงหรือไม่ 
เป็นระยะ ๆ และคู่ขนานตามปฏิทินการจัดท าแผนแม่บทฯ และให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส านักงบประมาณทราบ ได้แก่ 
(๑) แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง และ 
(๒) กรณีแผนงาน/โครงการใดที่ปรากฏในแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวง แต่ยังไม่ปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ทั้งนี้ เพื่อส านักงบประมาณจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการ
ด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ 
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จนถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในคู่มือการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้รอบคอบ ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามนัยความเห็นของกระทรวงการคลัง
และส านักงบประมาณ รวมทั้งให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติที่เห็นว่า 
ในขั้นการด าเนินงาน ควรให้กลไกในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย ท าหน้าที่ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างเข้มข้น
และใกล้ชิด เพื่อสามารถเร่งรัดให้การด าเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๑ 

 

 

การปรบัปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปประสานกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพ่ือพิจารณาแนวทางการร่างและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่จะต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดบทลงโทษต่ าสุด
และสูงสุดแก่ผู้ท่ีกระท าผิดกฎหมายทั้งที่เป็นโทษปรับและโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับบริบทของการกระท าผิด โดยต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในภาพรวม รวมท้ังการยอมรับของสังคมด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นผู้กระท าผิดเสียเอง ก็ควรจะก าหนดให้ต้องรับโทษสูงกว่าประชาชนโดยท่ัวไปด้วย 
 ๑.๒ มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง เป็นต้น ศึกษาข้อมูลและพิจารณาก าหนด
แนวทางการชดเชยค่าที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนอันเนื่องมาจากการด าเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของรัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์นอกเหนือจากการจ่ายเป็นเงิน เพ่ือลดภาระงบประมาณเพ่ือการนี้ที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้นมาก และให้รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบ
และติดตามผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต การเข้าใช้งาน 
จ านวนผู้ใช้งาน ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อน าไปสู่กา รปรับปรุง
และพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืน
ในการด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วนด้วย 
 

 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 ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑               
เร่ือง การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 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 ๕ ฉบับ และ
เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๑๑ ฉบับ 
 ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแลว้ 
จ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมด จ านวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๗ ฉบับ และ
เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๑ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของมติคณะรฐัมนตรี 
 

 

 

 

 

 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
       

                        

         แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปงีบประมาณ 
 

              
 
 
 
 
 

รวมท้ังสิ้น  ๑๙๕ เร่ือง

 



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

๒.  มตคิณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๕๙ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๑๓ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๒ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๑๑ เรื่อง วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง วาระสําคัญ
ของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๔ เรื่อง และ วาระข้อสั่งการ ๔ เรื่อง 

 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชมุคณะรัฐมนตรี 
 

––

 
 
 
 
 

รวมท้ังสิ้น  ๑๙๕  เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๑๗๒ เรื่อง  
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๕๙   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๔๖  เรื่อง  วาระจร  ๑๓  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ     ๑๑๓   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๘๕  เรื่อง  วาระจร  ๒๘  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมท้ังสิ้น  ๑๗๒ เร่ือง



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๔.  มตคิณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๙๕ เรื่อง ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

จํานวนเรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๑๙๕ เร่ือง
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สลธ.คสช.
สสท.
สม.
สว.
สผ.
ศย.

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



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

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 ๑๐๗ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๘๘ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น  ๑๙๕  เร่ือง

รวมท้ังสิ้น  ๑๙๕  เร่ือง 



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
 ๗.๑  จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(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  ๑๑๖ เร่ือง



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา   

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รวมท้ังสิ้น  ๑๑๖  เร่ือง



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จํานวน ๓๙ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 

 
 

 
 
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรีต้ังแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
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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  ๓๐ เร่ือง

จํานวนเรื่อง 

หน่วยงาน 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบญัญตัิท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ   
  ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
         ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ  
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี  

 

ลําดับ ชื่อเรื่อง เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) 

๒๖๔๘๑/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑]

๒. ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ๒๖๖๗๙/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑]
๓. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. .... ๒๖๕๐๖/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑]
๔. ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ๒๐๙๙๓/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑]
๕. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
๒๖๓๒๘/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑]

๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....  ว (ล) ๒๖๓๒๙/๖๑ [๒๘/๐๘/๒๕๖๑] 
๗. ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก

และสังคม พ.ศ. .... 
๒๕๕๓๐/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑]

๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดย
ที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลช้ันอุทธรณ์และศาลฎีกา) 
และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมเพ่ือออกระเบียบกําหนดเบ้ียประชุมสําหรับข้าราชการตุลาการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลช้ันอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ 

๒๕๘๐๕/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑]

๙. ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่ง
มีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามนีบุรี พ.ศ. 
.... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

ว (ล) ๒๕๕๔๑/๖๑ [๒๑/๐๘/๒๕๖๑]

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ พ.ศ. .... ๒๔๐๓๙/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑]
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๙๑๘/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑]
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๙๐๙/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑]
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๙๑๓/๖๑ [๐๗/๐๘/๒๕๖๑]

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

  ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
             ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอน ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติทีส่ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ ๑ 

รวม ๑ 
 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีจํานวน ๒,๓๔๖ เรื่อง ดังน้ี  

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

 - คําสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๒/๒๕๖๑ จํานวน         ๑     เรื่อง 
 - คําสั่ง คสช. ที ่๓/๒๕๖๑ จํานวน         ๑     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จํานวน       ๗๙     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จํานวน         ๙     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จํานวน       ๔๑     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จํานวน   ๒,๒๑๕    เรื่อง 
 จํานวนรวมทัง้สิ้น จํานวน   ๒,๓๔๖    เรื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
          (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
กห. กระทรวงกลาโหม ปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กค. กระทรวงการคลัง ปปท. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กต. กระทรวงการต่างประเทศ ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สม. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
คค.   กระทรวงคมนาคม ส.ส.ท. องค์การกระจายเสยีงและภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สลธ.คสช. สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วท.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธกิาร   
สธ.   กระทรวงสาธารณสุข   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 




