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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 สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๑ 
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) ระหว่างวันที่ ๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจานวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช าระ ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. .... เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบ 
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
เป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชน
ในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 
 

  
 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
กันยำยน ๒๕๖๑ 

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

ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา  

๒๘๕๐๗/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๕๑/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... ๒๘๔๓๖/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒ 

การรับรองร่างแนวปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย 
(Code of Conduct : Towards Achieving a World Free of Terrorism) 

๒๘๒๓๒/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๓ 

การเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองเอกสาร Global Call to Action on 
the World Drug Problem  

๒๙๘๗๙/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๓ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ  
ป้องกันประเทศ 

  

ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น 
(Modular Fast Bridge) จ านวน ๒ ชุด  

๒๗๙๖๘/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๔ 

ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น 
(Modular Fast Bridge) จ านวน ๒ ชุด  

๒๙๐๓๓/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๔ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

รายงานการเดินทางเยือนประเทศโมร็อกโกของรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)  

๒๗๑๗๒/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๔ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

๒๗๑๖๖/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๕ 

รายงานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทา
ความยากจนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre for Alleviation of  
Poverty through Sustainable Agriculture : CAPSA) และข้ อม ติ ข อ ง  
UNESCAP สมัยที่ ๗๔ เกี่ยวกับการยุติการด าเนินงานของ CAPSA  

๒๗๑๕๕/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๕ 

สารบัญ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก น าเข้า และ  
น าผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐ  
อิสลามอิหร่าน พ.ศ. ....  

๒๗๒๗๐/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๖ 

ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ฮังการีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

๒๗๒๕๙/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๖ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  

๒๘๑๙๔/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๗ 

การรับรองร่างปฏิญญาค ามั่นร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาต ิ(Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping 
Operations)  

๒๘๒๒๖/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๗ 

ร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย  ๒๘๔๘๘/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๗ 

การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)  ๒๘๑๒๒/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๘ 

การเพ่ิมทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลก ปี ๒๕๖๑  ๒๘๒๗๓/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๘ 

การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Nelson Mandela Peace Summit  
ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๓  

๒๙๐๓๙/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๙ 

การจัดท าความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับ  
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund-
UNFPA) เพ่ือจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย  

๒๙๙๖๓/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๙ 

ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และส านักงานการประมง กระทรวงเกษตร 
ป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง  

๒๙๙๐๐/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๙ 

การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐคอซอวอว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและราชการ  

๒๙๘๕๑/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๑๐ 

การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
จอร์เจียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ
หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ  

๒๙๗๕๑/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๑๐ 

การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบ
ของหนังสือแลกเปลี่ยนส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ  (United Nations Regional Course in 
International Law) ประจ าปี ๒๕๖๑  

๒๙๗๕๗/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๑๑ 

การบริจาคเงินสมทบกองทุนส าหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Alliance of Civilizations-UNAOC)  

๒๙๙๒๓/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๑๒ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     

ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

      ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ปัญหา    
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก 
และปัญหาคนขอทาน 

  

การเร่งรัดกฎหมายส าคัญของรัฐบาล  ๒๙๑๑๗/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๑๓ 

      ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดิน   
เพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....  

๒๙๑๒๐/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๑๓ 

มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูล
จากจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช าระ  

๒๙๒๖๒/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๑๔ 

      ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

      ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

      ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๕/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๑๕ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๒๗๔๗๕/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๑๖ 

      ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

ภาวะสังคมไทย   

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๑  ๒๙๖๖๗/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๑๖ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   



 

 - ๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....  ๒๗๔๐๖/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๑๗ 

ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเกี่ยวกับการด าเนินงานของ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัย  
พระพุทธศาสนาธรรมเกท โดยเพิ่มฉบับภาษาฮังกาเรียน  

๒๙๘๒๓/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๑๗ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

การขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

๒๘๑๕๙/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๑๘ 

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
  

     ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
     ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

     ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

     ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 

โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 
  



 

 - ๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของ
สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และร่างปฏิญญาทางการเมือง  
ของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

๒๙๙๔๑/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๑๙ 

     ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
รายงานผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นรายไตรมาส  ๒๘๘๗๕/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๑๙ 

     ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
     ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น  และ      

ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ 
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

     ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์    
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

แผนปฏิบัติการด้านการรองรับการด าเนินการและลดผลกระทบจากการลงนาม
ข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
ของอาเซียน  

๓๐๑๙๒/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๒๐ 

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

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ว ๔๖๒/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๒๑ 

     ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

     ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว  
ครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑  

๒๗๕๔๙/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๒๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๕๑/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒๑ 

การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒  ๒๘๔๒๕/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒๒ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....  ๒๙๑๐๖/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๒๓ 

ขออนุมัติด าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด  
หลังฤดูท านา  

๓๐๔๓๕/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๒๓ 

     ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   



 

 - ๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
ขออนุมัติการจัดท าและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์  

๒๙๑๔๙/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๒๔ 

วาระส้าคัญของรัฐบาล   
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ และภาคเหนือตอนล่าง ๑   

๒๙๐๖๑/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๒๕ 

     ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    

ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
  

     ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง  ๆพร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

     ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
     ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
     ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการ
รถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....  

๒๘๑๔๕/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒๕ 

ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑  

๒๘๒๕๗/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒๖ 

ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๐๐๒๘/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๒๖ 

วาระส้าคัญของรัฐบาล   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

๒๙๐๕๙/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๒๗ 

     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๕๑/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒๗ 

     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ  
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  ๒๘๑๓๑/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒๘ 

ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๒๘๘๕๗/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๒๙ 

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ๓๐๐๑๑/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๒๙ 

กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ๒๙๘๘๙/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๓๐ 



 

 - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
  

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต 
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  

     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ   
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ๒๗๘๘๘/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๓๑ 
ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....  ๒๘๑๖๔/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๓๒ 

การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๒๙๙๓๑/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๓๒ 

กองทุนหมุนเวียน   
รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐  ๒๗๐๖๐/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๓๓ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   

รายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๓  ๒๗๙๙๑/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๓๔ 

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ครั้งที่ ๕  

๒๙๕๕๙/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๓๕ 

การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง   
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๕  

ว ๔๕๕/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๓๕ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ
ด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  

๒๙๑๒๘/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๓๖ 

การรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้กรอบ  
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment   
Agreement)  

๒๙๙๑๒/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๓๖ 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

  



 

 - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ท่าทีไทยส าหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐ  
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๗  

๒๗๕๒๖/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๓๗ 

ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น า
ย ุทธศาสตร ์ความร ่วมม ือทา ง เศรษฐก ิจอ ิร วด ี - เ จ ้าพระยา - แม ่โ ข ง 
(ACMECS Summit) ครั้งที่ ๘ ณ กรุงเทพมหานคร  

๒๘๒๐๙/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๓๘ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  

๒๙๘๓๓/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๓๘ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า   
ชายแดน 

  

การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา        ๓๐๒๐๐/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๓๙ 

วาระส้าคัญของรัฐบาล   
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ส าหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข ๑๑ (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-
สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ าสัง  

๒๙๒๘๕/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๔๐ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

     ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ๒๗๓๙๔/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๔๑ 



 

 - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           

ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐาน     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือการพัฒนาระบบ  
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

๒๗๕๑๕/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๔๒ 

๙.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง  
     สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

     ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   
และสัตว์ป่า 

  

การเร่งรัดกฎหมายส าคัญของรัฐบาล  ๒๙๑๑๗/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๔๓ 

วาระส้าคัญของรัฐบาล   
การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า  ๒๙๓๓๓/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๔๓ 

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร   
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

ร่างปฏิญญาส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร 
(Oceans Meeting) ๒๐๑๘  

๒๙๒๗๗/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๔๔ 

ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ ๒๔ และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔  

๓๐๑๒๐/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๔๔ 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

  

     ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

     ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๕/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๔๕ 



 

 - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหา  
ประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่ง  
ต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....  

๒๗๔๘๐/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๔๕ 

ขอความเห็นชอบการจัดท าโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วม
โครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  

๒๘๑๘๕/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๔๖ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑   ๒๙๖๖๐/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๔๖ 

๑๐.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๕/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๔๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๕๑/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๔๗ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒๗๔๕๗/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๔๘ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ช านาญการและ
ค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ พ.ศ. ....  

๒๗๓๔๖/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๔๘ 

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงน้ าจืด  
ในที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. ....  

๒๗๘๙๔/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๔๙ 

ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เฉพาะที่ให้กระทรวง
คมนาคม ด าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่ง
ระหว่างประเทศต้องจัดท าประกันภัย และขอถอนร่างกฎกระทรวงก าหนด
เงื่อนไขในการจัดให้มีประกันไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ....   

๒๘๔๘๐/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๔๙ 

รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านก าลังคนภาครัฐ  

ว(ล) ๒๘๕๓๘/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๕๐ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ)  

๒๘๘๙๓/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๕๐ 

การเร่งรัดกฎหมายส าคัญของรัฐบาล  ๒๙๑๑๗/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๕๐ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน รวม ๒ ฉบับ  

๒๙๗๑๘/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๕๑ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๙๖๙๒/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๕๑ 



 

 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)  

๓๐๑๖๑/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๕๑ 

ข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๒๙๘๔๖/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๕๒ 

การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกระดับ
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สู่ Thailand 4.0  

๓๐๒๑๗/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๕๒ 

      ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

      ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแตง่ตั งและโยกยา้ย
บุคลากรภาครัฐ 

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์     
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ  

  

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื ่อนและเร่งรัดการด าเนินงาน   
ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  

๒๗๑๕๘/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๕๔ 



 

 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๒ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) และครั้งที่ ๔๓ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) [สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๒ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)]  

๒๗๙๘๗/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๕๔ 

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๒ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) และครั้งที่ ๔๓ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) [สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๓ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)]  

๒๗๙๘๗/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๕๕ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่   

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  ว(ร) ๓๙๘/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๕๖ 

ก าหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  ว(ร) ๔๐๙/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๕๖ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 
และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ     

๒๗๔๘๙/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๕๖ 

การปฏิรูประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑   

ว ๔๔๒/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๕๗ 

ค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจ   

ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

ว ๔๔๓/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๕๗ 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี   

วาระส้าคัญของรัฐบาล   
สรุปผลการปฏิบัติร าชการของคณะรัฐ มนตรีใน พื้นที ่ก ลุ ่ม จังหวัด   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  

ว(ร) ๔๒๑/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๕๗ 

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน  
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑  

๒๙๒๙๔/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๕๘ 

การมอบหมายรักษาราชการ/ปฏิบัติราชการแทน   

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  

ว ๔๖๓/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] ๕๘ 



 

 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)  

๒๘๔๐๔/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] ๕๙ 

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  

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

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๔๓๕/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๕๙ 

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนญู   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ
การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๒๗๒๖๖/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] ๖๐ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ)  

๒๘๘๙๓/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] ๖๑ 

 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  



 
 - ๑๔ - 

 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทัว่ไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมกำรประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๖๒ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมประเภทของวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี  ๖๓ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมลักษณะของกำรเสนอ  ๖๔ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง  ๖๕ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมำย  ๖๖ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบำยรัฐบำล 

 
 

๖๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและด้ำนหลักกำรพัฒนำ   

   ๗.๑ จ ำแนกตำมนโยบำยแต่ละข้อ  ๖๗ 

   ๗.๒ จ ำแนกตำมด้ำนหลักกำรพัฒนำ  ๖๘ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ ำแนกตำมพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำร  ๖๙ 

๙. คณะกรรมกำรที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๖๙ 

๑๐. ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ระหว่ำง 
     ด ำเนินกำร 

 ๗๐ 

๑๑. กฎหมำยประเภทต่ำง ๆ ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว   ๗๒ 

ตำรำงอักษรย่อ  ๗๓ 

 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๑ 

การปกป้องและเชิดชู 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

 
 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑                
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช้ีแจงเพิ่มเติมว่า โครงการศูนย์การเรียนรู้
และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ [โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม
การให้บริการทางการแพทย์และการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ พยาบาลวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๗)] ที่เสนอในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการก่อสรา้ง
อาคารโรงพยาบาลเพิ่มเติมหรือมีจ านวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่เพิ่มขึ้นจากโครงการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง 
ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ จึงไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแต่ประการใด 
 ๒. เห็นชอบในหลักการโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
ภายในกรอบวงเงิน ๑๐,๒๓๒.๗๓๑๐ ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๔ ประกอบด้วย (๑) โครงการศูนย์การเรียนรู้
และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๗) วงเงิน ๕,๓๐๐.๒๗๓๘ ล้านบาท 
(๒) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๔) วงเงิน ๓,๕๘๖.๗๐๐๐ บาท 
(๓) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๑) วงเงิน ๘๑๐.๐๙๐๐ ล้านบาท และ (๔) โครงการศูนย์แพทย์
ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ระยะที่ ๑) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) วงเงิน ๕๓๕.๖๖๗๒ ล้านบาท ตามที่ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะต้องค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า 
และประโยชน์ที่ประชาชนและราชการจะได้รับ และจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๓. ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมก าลังคนด้านการวิจัยและวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
รวมถึงโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ด้านภัยพิบัติ และโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปก าลังคนและภารกิจบริการ
ด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ต าแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)] 
 ๔. ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสั งเกตของส านักงาน ก.พ. 
เช่น การพิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลังคนเพื่อรองรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนภายหลังส าเร็จการศึกษา การพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของกรอบอัตราก าลังคนและงบประมาณ เนื่องจากจะมีผลผูกพันด้านงบประมาณของประเทศในระยะยาวต่อไป และการพิจารณา
ถึงสัดส่วนการจัดสรรทุนที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังคนภาครัฐที่ต้องการส าหรับการให้บริการสุขภาพของประชาชนในแต่ละสาขา 
รวมถึงการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการกระจายและการธ ารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์
ดังกล่าวให้คงอยู่ในระบบ โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นต้น 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 
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การรกัษาความมัน่คงของรฐั 

และการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการด าเนินการของตลาดประชารัฐ
และได้จัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรครอบคลุมถึงการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าเกษตร สินค้าประมง 
และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสม เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
และให้รายงานผลการด าเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
เช่น การก าหนดสถานที่ให้บริการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เพียงพอและทั่วถึง 
เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และคล่องตัว เป็นต้น ทั้งนี้  
ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
เช่น ปัญหาเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อท าความเข้าใจและน าไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง  รวดเร็ว 
และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี นั้น ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เร่งด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในเรื่องส าคัญต่าง ๆ 
เช่น การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณและการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจ 
หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนาด้านการเกษตร การจัดการขยะ และความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น ให้แก่
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประกาศผ่านหอกระจายเสียง การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและคุ้มครองสิทธิ
ของผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกลักลอบขน เพื่อให้กฎหมายไทยสอดคล้องกับพันธกรณีตามพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ
ขนผู้โยกย้ายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
ที่กระท าโดยองค์กรอาชญากรรมที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีไว้ ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
ส านักงาน ก.พ.ร. เช่น ประเด็นการก าหนดบทนิยามค าว่า “ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน” ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฯ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

ประเด็นความชัดเจนของมาตรการด าเนินการต่อเรือที่ต้องสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามร่างพระราชบัญญัติฯ ประเด็นผู้รักษาการ
ของร่างพระราชบัญญัติฯ และประเด็นความซ้ าซ้อนกับกฎหมายที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ก่อนการเสนอพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท าโดยองค์กรอาชญากรรมต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอ 
 ๓. ให้ส านักงานอัยการสูงสุดรับความเห็นของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เกี่ยวกับประเด็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันพิธีสาร
ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่กระท าโดยองค์กรอาชญากรรมต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การรับรองร่างแนวปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย (Code of Conduct : Towards  

Achieving a World Free of Terrorism) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการรับรองร่างแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย (Code of Conduct : 
Towards Achieving a World Free of Terrorism) และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยร่างแนวปฏิบัติฯ มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในทุกมิติ เช่น (๑) การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย (๒) การยับยั้งมิให้ผู้ก่อการร้ายด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
ภายในดินแดนของตน (๓) การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีครอบคลุมและรอบด้านเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย และ (๔) การสนับสนุน
การท างานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของสหประชาชาติ เป็นต้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเสนอเพิ่มเติมว่า คาซัคสถานในฐานะเป็นผู้ริเริ่มจัดท าร่างแนวปฏิบัติฯ ในห้วงการประชุม สมัชชา
สหประชาชาติ สมัยที่ ๗๓ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ จะเปิดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติร่วมลงนามรับรองร่างแนวปฏิบัติฯ 
โดยร่างแนวปฏิบัติฯ ไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐผู้ลงนามในการร่วมมือกัน
ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายให้หมดไป จึงขอความเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ลงนามรับรองร่างแนวปฏิบัติฯ ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแนวปฏิบัติฯ 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดั งกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑               
เร่ือง การเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองเอกสาร Global Call to Action on the World Drug Problem 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการเป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรม Global Call to Action on the World Drug Problem และเห็นชอบ
ร่างเอกสาร Global Call to Action on the World Drug Problem รวมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ) ที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๓ หรือผู้แทนเป็นผู้รับรองเอกสาร 
Global Call to Action on the World Drug Problem ในนามผู้แทนรัฐบาลไทย โดยมีก าหนดการประชุมระหว่างวันท่ี ๑๘-๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งกิจกรรมและเอกสารดังกล่าวเป็นการแสดงออก



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

ถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศที่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนต้องการให้เป็นที่ยอมรับ
และได้รับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกสหประชาชาติอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาคทั่วโลก และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าวด้วย ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสาร  Global Call to Action on the World Drug Problem 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงซ้ือสะพานเคร่ืองหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จ านวน ๒ ชุด 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้แทน (เจ้ากรมการทหารช่าง) เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลง
การจัดซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จ านวน ๒ ชุด ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
รวมถึงการลงนามในเอกสารการแก้ไขข้อตกลงในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญโดยไม่เพิ่มวงเงินจากที่ได้รับอนุมัติไว้ในภายหลัง 
ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑               
เร่ือง ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซ้ือขายสะพานเคร่ืองหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จ านวน ๒ ชุด 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซื้อขาย
สะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จ านวน ๒ ชุด ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการลงนาม
ในเอกสารการแก้ไขข้อตกลงในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ โดยไม่เพิ่มวงเงินจากที่ได้รับอนุมัติไว้ในภายหลัง ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑              
เร่ือง  รายงานการเดินทางเยือนประเทศโมร็อกโกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเดินทางเยือนประเทศโมร็อกโกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ 
การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โมร็อกโก (H.E. Mr. Mohammed Gherass) ได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย -โมร็อกโก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นกรอบการด าเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
ของทั้งสองประเทศ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

 ๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้ประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โมร็อกโก (H.E. Mr. Mohammed Gherass) 
โดยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ เป็นต้นมา 
ปีละ ๑๕ ทุน และได้แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่โมร็อกโก จ านวน ๕ ทุน รวมทั้ง
ได้แจ้งฝ่ายโมร็อกโกว่าฝ่ายไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานร่วมด้านการศึกษา (Joint Working Group Meeting 
on Education) ไทย-โมร็อกโก ครั้งท่ี ๑ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๓. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้เยี่ยมชมสถาบันโมฮัมเหม็ดที่ ๖ 
เพื่อการฝึกอบรมอิหม่าม และได้แจ้งให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ ทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความสนใจในการเรียนการสอนและ
มีความประสงค์ที่จะส่งอิหม่ามเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้พบปะนักเรียนไทยในโมร็อกโก
ที ่ท าเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต และเมืองมาราเกซ ซึ่งนักศึกษาไทยในโมร็อกโกได้เสนอประเด็นต่าง ๆ ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบและพิจารณา เช่น นักศึกษามีความประสงค์จะจัดตั้งสมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโก และขอให้
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาช่วยจัดอบรมภาษาอารบิกให้แก่ผู้สมัครรับทุนก่อนการเดินทางมาศึกษาต่อในโมร็อกโก เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙ (Thai Festival 
Tokyo 2018) ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ โดยในงานดังกล่าวมีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณกุศล 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไทยต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๘๐ คูหา โดยการจัดงานในปีนี้มุ่งแสดงถึง
ความหลากหลายและมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับความเป็นไทยในแคมเปญ “New Shades of Thailand” ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็น
แนวคิดหลักของงาน ๔ ด้าน คือ “Food, Fun, Friendship, Future” รวมทั้งการจัดนิทรรศการพิเศษ “Thailand 4.0-The Future 
is Here” เพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการสง่เสรมิ
ความเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งนี้ การไปร่วมงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแนะน าเมืองรองของไทยให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังท าให้เกิด
การกระจายการเดินทางและรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดมุมมองแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอีกด้วย ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑         
เร่ือง  รายงานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืนเพ่ือบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

(Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture : CAPSA) และข้อมติของ UNESCAP 
สมัยท่ี ๗๔ เกี่ยวกับการยุติการด าเนินงานของ CAPSA 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความยากจน
ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture : CAPSA) และข้อมติ
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (The United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) สมัยที่ ๗๔ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับ
การยุติการด าเนินงานของ CAPSA ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. CAPSA ได้สนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธัญพืช ถ่ัว พืชหัว และราก เพื่อน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้ในการพัฒนาการผลิต การใช้ประโยชน์ และการค้า นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับความร่วมมือที่เกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืน 
ความมั่นคงอาหาร และการพัฒนาชนบทในภูมิภาค ผ่านการจัดประชุม การศึกษาวิจัย และการแบ่งปันความรู้และสร้างเครือข่าย 
ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ CAPSA เช่น (๑) การได้รับคัดเลือกเป็นคณะมนตรีประศาสน์การ (Governing 
Council : GC) ซึ่งมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรม แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณของ  CAPSA 
(๒) โครงการวิจัยและพัฒนา หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าร่วมท างานวิจัย
กับ CAPSA ในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการวิจัยผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าในด้านภาคเกษตรของไทย และการวิเคราะห์
ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับข้อเสนอนโยบายด้านการเกษตรและการบรรเทาความยากจนในชนบทของเอเชียตะวันออก 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

(๓) การเข้าร่วมเป็น Technical Committee (TC) ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่ GC เกี่ยวกับการจัดท าแผนการด าเนินงาน
และประเด็นทางด้านเทคนิคอื่น ๆ เป็นต้น 
 ๒. CAPSA ประสบปัญหาด้านงบประมาณในการด าเนินงานมาโดยตลอด เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนจากสมาชิก
ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับองค์การสหประชาชาติ (The United Nation : UN) ได้ยุติการสนับสนุนงบประมาณแก่ 
CAPSA ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ท าให้ไม่มีทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ 
ในคราวประชุม GC ครั้งที่ ๑๔ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเสนอให้ CAPSA ออกจากระบบของ UN โดยเปลี่ยนสถานะเป็น 
“องค์กรระหว่างรัฐบาล” (Intergovernment Organization) เพื่อให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้น และไม่มีข้อผูกพัน
ตามระเบียบของ UN 
 ๓. ในการประชุมประจ าปีของ UNESCAP สมัยที่ ๗๔ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ CAPSA ได้รายงาน
ผลการประชุม GC ครั้งที่ ๑๔ รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : ESCAP) และได้มีข้อมติที่ ๗๔/๕ 
(Resolution 74/5) เห็นชอบการออกจากระบบ UN ของ CAPSA โดยอินโดนีเซียแสดงความพร้อมในการเป็นผู้น าจัดตั้งองค์กรใหม่ 
และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก ESCAP สนับสนุนองค์กรใหม่ ซึ่งในช่วงระหว่างการจัดตั้งองค์กรใหม่ของอินโดนีเซีย ประเทศไทย 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะสมาชิก GC ไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ CAPSA อีกต่อไป เนื่องจากมติที่ประชุม 
UNESCAP สมัยที่ ๗๔ ดังกล่าว มีผลให้ CAPSA สิ้นสภาพไปตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงจะยุติการให้เงินอุดหนุนแก่ 
CAPSA ตั้งแต่งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก น าเข้า และน าผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก น าเข้า และน าผ่าน
ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดขั้นตอน
การส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน การก าหนดขั้นตอนการน าเข้าและน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์
ที่สั่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติก่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรว จพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรพิจารณาก าหนดถ้อยค าหรือหาแนวทางอื่นที่สามารถกระท าได้ 
เพื่อก าหนดให้ร่างประกาศฯ สิ้นสุดผลบังคับใช้หลังจากวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๒๓๑ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ที่ก าหนดให้มาตรการเกี่ยวกับการส่งออก น าเข้า และน าผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์
สิ้นสุดลงหลังจาก ๕ ปี นับจาก Adoption Day (วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่คณะผู้แทนไทย
ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ  
(กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) ได้ด าเนินการเจรจาจัดท าสนธิสัญญาฯ ร่วมกับคณะผู้แทนฮังการี ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกัน
ได้ทุกข้อบทแล้ว โดยร่างสนธิสัญญาฯ เป็นการก าหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ  
(๑) ขอบเขตของสนธิสัญญา (๒) ผู้ประสานงานกลาง (๓) บุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน (๔) ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(๕) หลักเกณฑ์ในการส่งและปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (๖) การจับกุมชัว่คราว และ (๗) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาความผิด
เฉพาะเรื่อง 
 ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ 
 ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ในกรณีที่ผู้ลงนาม
ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 ๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกับ
ฝ่ายฮังการีต่อไป 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๐๗๘ (ค.ศ. ๒๐๑๒) ที่ ๒๑๓๖ (ค.ศ. ๒๐๑๔) ที่ ๒๑๙๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ที่ ๒๒๙๓ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ที่ ๒๓๖๐ 
(ค.ศ. ๒๐๑๗) และที่ ๒๔๒๔ (ค.ศ. ๒๐๑๘) เพื่อต่ออายุมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ
ทางอาวุธ การห้ามเดินทาง และการอายัดทรัพย์สิน และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิก
มาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญหรือยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถือปฏิบัติและปรับปรุง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยเฉพาะรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษ
ให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซตข์องสหประชาชาติ (United Nations : UN) https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1533 
และแจ้งผลการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อ UN ต่อไป ทั้งนี้ UN 
จะปรับปรุงรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การรับรองร่างปฏิญญาค ามั่นร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (Declaration of 

Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาค ามั่นร่วมกันว่าด้วยปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 
(Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations) เพื่อกระทรวงการต่างประเทศจะได้แจ้ง
สหประชาชาติทราบภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ก่อนที่จะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุม High-level 
Meeting on Action for Peacekeeping (HLM on A4P) ซึ่งร่างปฏิญญาฯ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการแก้ไข
ความขัดแย้งโดยวิธีทางการเมืองและการยกระดับผลทางการเมืองของการรักษาสันติภาพ (๒) การเสริมสร้างการคุ้มครองพลเรือน
โดยปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (๓) การพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงของเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ (๔) การสนับสนุนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบได้ของทุกภาคส่วนในการรักษาสันติภาพ (๕) การเสริมสร้างผลของการรักษาสันติภาพ
ต่อการท าให้สันติภาพยั่งยืน (sustaining peace) (๖) การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในการรักษาสันติภาพ และ (๗) การเสริมสร้าง
การปฏิบัติของปฏิบัติการและบุคลากรในการรักษาสันติภาพ 
 ๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีส่งบุคลากรเข้าร่วมภารกิจของสหประชาชาติในพื้นท่ีต่าง ๆ 
ถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นท่ีปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย (Framework Agreement for 
Reimbursable Advisory Services : RAS Framework Agreement) และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ลงนาม
ในร่างสัญญาประธานฯ เพื่อใช้เป็นสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายของทุกหน่วยงานรัฐต่อไป 
โดยร่างสัญญาประธานฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารโลกและประเทศต่าง ๆ มีสาระส าคัญ



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

เป็นการก าหนดแนวทางความร่วมมือ ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ธนาคารโลกในฐานะผู้ให้บริการให้ค าปรึกษา และหน่วยงานของรัฐ
ในฐานะผู้รับบริการการให้ค าปรึกษาต้องปฏิบัติตาม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างสัญญาประธานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ส านักงานอัยการสูงสุด เช่น ควรก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจ้างธนาคารโลกในรูปแบบ
การให้ความร่วมมือทางวิชาการแบบมีค่าใช้จ่าย (Reimbursable Advisory Services : RAS) ให้ชัดเจน ควรระมัดระวังในการก าหนด
เง่ือนไขของร่างสัญญาในแต่ละโครงการไม่ให้ขัดแย้งกับร่างสัญญาประธานฯ และเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ส านักงานอัยการสูงสุด
ได้ตรวจพิจารณาแล้ว และควรให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายใต้กรอบวงเงิน
และแผนการช าระเงินเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวิธีการงบประมาณต่อไป เป็นต้น ไปพิจ ารณาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอค าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) จ านวนปีละ ๑๕,๐๐๐ ดอลลารส์หรัฐ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าว 
เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุน
องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับไว้แล้ว จ านวน ๕๓๐,๐๘๖,๕๐๐ บาท 
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับเงินอุดหนุนมูลนิธิอาเซียน จ านวน ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๔๗๒,๕๐๐ บาท 
(คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๑.๕๐ บาท) ไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณส าหรับรายการดังกล่าว
ให้สามารถด าเนินการได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้บังคับแล้ว 
ส่วนภาระค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ  ไป ได้รับการบรรจุไว้ในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของส านักงบประมาณแล้ว 
จึงไม่เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณในอนาคต ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเห็นควร
ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  การเพ่ิมทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลก ปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบสามัญ และการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ของธนาคารระหว่างประเทศ
เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ ( International Bank for Reconstruction and Development : IBRD) และบรรษัทการเงิน
ระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation : IFC) ในวงเงินจ านวน ๗๗.๙๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา ๕ ปี 
หรือประมาณ ๒,๖๕๒ ล้านบาท (ค านวณ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ ๓๔ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ) โดยแบ่งออกเป็นส่วนของ IBRD 
จ านวน ๓๘.๔๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๑,๓๐๗ ล้านบาท และส่วนของ IFC จ านวน ๓๙.๕๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ ๑,๓๔๕ ล้านบาท และมอบหมายให้กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๒. ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบสามัญและการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของ IBRD 
และ IFC ให้กระทรวงการคลังจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามขั้นตอนและวิธีการงบประมาณต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Nelson Mandela Peace Summit ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 

สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๗๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ สนับสนุนและร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม  Nelson 
Mandela Peace Summit มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมและรักษาสันติภาพ การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (2030 Agenda for Sustainable Development) การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการส่งเสริม
ความอดกลั้น ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันโดยสันติระหว่างวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อต่าง ๆ และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติ 
 ๑.๒ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๓ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นผู้ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
ในการประชุมดังกล่าว 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑               
เร่ือง การจัดท าความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  

(United Nations Population Fund-UNFPA) เพ่ือจัดต้ังส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดท าความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund : UNFPA) เพื่อจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๐) อนุมัติการจัดท าความตกลงในรูปแบบของหนังสือ
แลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund : UNFPA) เพื่อจัดตั้ง
ส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย โดยเลขาธิการสหประชาชาติได้ส่งหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับลงวันที่ ๑๖ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๘ 
พร้อมกับหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้ฝ่ายไทย โดยมีสาระคงเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 
ยกเว้นในส่วนของผู้ลงนามหนังสือที่เปลี่ยนเป็น Dr. Natalia Kanem รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้อ านวยการบริหาร 
UNFPA คนปัจจุบัน แทน Dr. Babatunde Osotimehin 
 ๒. กระทรวงการต่างประเทศได้จัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยโดยปรับแก้ชื่อและต าแหน่งของผู้ลงนาม
ฝ่าย UNFPA และลงนามโดยอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งได้จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม 
(Full Powers) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและได้มอบหนังสือทั้งสองฉบับให้แก่  UNFPA เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงถือว่ากระบวนการจัดท าความตกลงระหว่างไทยกับ UNFPA เสร็จสิ้นสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่
วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๓๐ วันหลังจากวันท่ีที่ระบุตามหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทย) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย 

และส านักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านประมง 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย และส านักงานการประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านประมง และอนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
และสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ รวมถึงการด าเนินโครงการร่วม และการส่งเสริมการค้าในสาขาประมง
ด้านต่าง ๆ ระหว่างคู่ภาคี และมีขอบเขตความร่วมมือ เช่น การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า การพัฒนาเทคโนโลยี



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง การส่งเสริมการลงทุนและการค้าสัตว์น้ า และการขยายตลาดโดยค านึงถึงประโยชน์
ร่วมกันในบริบทของภูมิภาค เป็นต้น รวมทั้งระบุให้มีการจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านประมง (Joint Fisheries Working Group : JFWG) 
เพื่อด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ โดยมีการจัดประชุมทุกปี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็น  
ต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ขอให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมประมง ค านึงถึงประเด็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ไม่ท าลายระบบนิเวศบนบกและนิเวศชายฝั่ง ความร่วมมือ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และการด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ ๑๔ (ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งระบบนิเวศ
และน ามาสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วย และควรใช้รูปแบบความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
เป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้กับส านักงานการประมงของกัมพูชา เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และการป้องกันการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคอซอวอว่าด้วยการยกเว้น

การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ มีสาระส าคัญเป็นการให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
หรือราชการที่มีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่ายไดร้ับการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับการเดินทางเข้า-ออก แวะผ่าน และพ านักในดินแดน
ของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลเหล่านั้นต้องไม่ท างานใด ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินกิจการตนเอง หรือกิจกรรมส่วนตัวอื่นใดในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับ ๖๐ วัน
นับจากวันท่ีได้รับแจ้งครั้งสุดท้ายว่าคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายได้ด าเนินการตามกระบวนการภายในท่ีจ าเป็นเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ
เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ จะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ในช่วงที่คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  
ครั้งท่ี ๗๓ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ 
 ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
 ๑.๔ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายคอซอวอเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา

ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจียว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้น
การตรวจลงตราแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดนิทางทูตและหนังสอืเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางพิเศษ ที่มีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่าย



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

ในการเดินทางเข้า-ออก แวะผ่าน และพ านักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งได้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน ภายในระยะเวลา 
๑๘๐ วันใด ๆ นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า (ในช่วงระยะเวลา ๑๘๐ วันจะเดินทางเข้า-ออกกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน) 
ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่ท างานใด ๆ ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หากบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิก
ในคณะผู้แทนทางการทูตหรือในสถานท าการทางกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ในดินแดนของอีกฝ่าย รวมทั้ง
สมาชิกในครอบครัวสามารถเดินทางเข้า พ านัก และออกจากดินแดนของอีกฝ่ายได้ไม่เกิน ๙๐ วัน ซึ่งความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับ
ในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งซึ่งกันและกันเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับสุดท้ายโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
และฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจขอยกเลิกความตกลงฯ ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการลงนามในร่างความตกลงฯ 
ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา 
 ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ  
 ๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
 ๑.๔ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายจอร์เจียเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนส าหรับ

การฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional 
Course in International Law) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ อนุมัติให้ต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยน
ให้ใช้บังคับกับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional 
Course in International Law) ประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหา
ของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรายละเอียดของการฝึกอบรม เช่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีภูมิหลัง
หรือประสบการณ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จ านวนไม่เกิน ๓๐ คน ซึ่งไทยสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ 
๕ คน และการให้เอกสิทธิและความคุ้มกันแก่ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ผู้บรรยายและพนักงานของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับการแบ่งส่วนความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยสหประชาชาติจะรับผิดชอบในการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ส่วนรัฐบาลไทย
จะรับผิดชอบค่าที่พัก อาหารเช้า และอาหารค่ า การจัดรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมระหว่างโรงแรมที่พักกับสนามบิน และการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วม ท้ังนี้ ความตกลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่มีการลงนามหนังสือฉบับนี้ 
 ๑.๒ อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ของฝ่ายไทยส าหรับการฝึกอบรมฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม 
 ๑.๓ อนุมัติในหลักการให้ต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพได้ หากสหประชาชาติทาบทามให้ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในปีต่อ ๆ ไป โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอความตกลงประเทศเจ้าภาพเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเนื้อหาและถ้อยค าเรียบร้อยแล้ว 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
  ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจดังกล่าว เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการค่าใช้จ่ายสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติที่ได้เสนอ



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว ในวงเงิน ๒,๒๖๗,๘๐๐ บาท ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การด าเนินการภายใต้ความตกลง
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การบริจาคเงินสมทบกองทุนส าหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Alliance of 

Civilizations-UNAOC) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของกองทุนส าหรับ
พันธมิตรหลากหลายอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Alliance of Civilizations : UNAOC) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และอนุมัติการบริจาคเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและกิจกรรมของ 
UNAOC ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ รวม ๔ ปี ปีละจ านวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือค านวณอัตราการบริจาคใหม่ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าวเห็นควรให้
กระทรวงการต่างประเทศใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว ปีละจ านวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 
๓๔๐,๐๐๐ บาท และ ๓๑๕,๐๐๐ บาท ตามล าดับ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิด อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 
๓๔.๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๑.๕๐ บาท) ทั้งนี้ ภาระค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป 
ได้รับการบรรจุไว้ในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของส านักงบประมาณแล้ว โดยเห็นควรให้กระทรวง
การต่างประเทศจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้มีการสนับสนุนให้ผู้แทนประเทศไทยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมของ UNAOC 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับองค์การระหว่างประเทศอย่างแท้จริง ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

นโยบายท่ี 

๓ 

การลดความเหล่ือมล ้าของสงัคม 

และการสรา้งโอกาสการเขา้ถึง 

บริการของรฐั 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑                
เร่ือง การเร่งรัดกฎหมายส้าคัญของรัฐบาล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนกฎหมายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมายส าคัญของรัฐบาล ดังนี้ 
 ๑. รับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมข้อสังเกต
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) 
ไปพิจารณาทบทวนอีกครั งหนึ่ง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
 ๒. ให้ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. .... พร้อมด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ 
เพื่อให้การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลส าเร็จและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 ๓. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา 
เพื่อให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ต้องมีการรายงานผลการด าเนินการต่อองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
 ๔. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้ง
กรมการขนส่งทางราง) ส าหรับรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ให้กระทรวงคมนาคมประสาน
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อให้การจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 ๕. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณา
ให้ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากไม้ที่ขึ้นหรือที่ปลูกขึ้นในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วย 
 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑                
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท้าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนจากสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรม โดยก าหนดบทนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดสิทธิและหน้าที่



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

ของผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก ก าหนดหน้าที่และอ านาจของเจ้าพนักงานที่ดิน และก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับความสมบูรณ์
ของสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งได้กระท าไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ ตามที่
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาขั้นต่ า
ในการไถ่ไว้ ๑ ปี ตามร่างมาตรา ๑๐ ถือเป็นการคุ้มครองผู้ขายฝาก แต่กรณีที่ผู้ขายฝากใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาไถ่ ควรก าหนดรายละเอียดและวิธีการด าเนินการให้ชัดเจนด้วยว่าเพื่อปรับลดสนิไถ่และดอกเบี้ยลงตามสดัส่วนระยะเวลา
ที่ไถ่ทรัพย์สิน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝาก ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามรา่งพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าว ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเสนอ โดยให้ยกเว้น
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ [เรื่อง การเสนอแผน กรอบสาระส าคัญ และระยะเวลา
การจัดท ากฎหมายล าดับรอง] ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแผนกฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และจัดท ากรอบ
สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ แล้วส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจของเกษตรกรและประชาชน ทั้งผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากในวงกว้างอย่างทั่วถึง มีการจัดท า
คู่มือช้ีแจงการท าสัญญาขายฝากให้ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย และมีการก าหนด
มาตรการและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเสริมกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น ธนาคารที่ดิน เป็นต้น เพื่อให้การตราร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น รวมทั้งควรมีกลไกในการติดตามผลการด าเนินงานและปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากกฎหมายบังคับใช้แล้ว 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑                
เร่ือง มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจ้านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช้าระ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากจ านวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ช าระจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร
จากร้านธงฟ้าประชารัฐผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ที่มีการเช่ือมต่อระบบเครื่องบันทึก
การเก็บเงิน (Point of Sale : POS) ซึ่งผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินชดเชยจากข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
เท่านั้น และให้กรมบัญชีกลางด าเนินการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ทั้งสิ้นจ านวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและการจัดการกับความเสี่ยง
ในการด าเนินการจัดหาเครื่อง EDC อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาระบบการช าระเงิน POS เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้แก่ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความเป็นไปได้และแรงจูงใจเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ การเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งความพร้อมของระบบงานในการจัดเก็บข้อมูลจ านวนภาษีมูล ค่าเพิ่มและระบบงาน
ที่รองรับการใช้เงินชดเชยที่ได้รับ และการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานระบบงานได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินมาตรการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่มีเหลือจ่าย
จากการด าเนินโครงการจัดท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ จ านวน 
๖๐,๐๖๗,๒๐๐ บาท ส าหรับส่วนที่เหลือ จ านวน ๒๔,๔๓๒,๘๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึงวันท าการสุดท้าย
ของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ POS ให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐกลุ่มเป้าหมาย ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

 ๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ รูปแบบ 
และขั้นตอนการด าเนินมาตรการฯ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้า นค้าเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ให้ชัดเจนและถูกต้อง ตรงกัน เพื่อให้สามารถด าเนินมาตรการฯ ได้อย่างบรรลุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
ให้ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามมาตรการฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบิดเบือนและแสวงหาประโยชน์
จากการด าเนินมาตรการฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การด าเนินการจ าหน่ายสินค้าของร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีการน าสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพมาจัดจ าหน่าย
ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนด้วย 

 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม ในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ นในสังคม 
เช่น การจัดระเบียบที่อยู่อาศัยในชุมชน พื นที่ริมแม่น ้าคูคลอง พื นที่ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย การปราบปรามการขายสินค้าหนีภาษี 
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามอ้านาจหน้าท่ี ให้ถูกต้อง 
ด้วยความเหมาะสม รอบคอบ รวมทั งให้ค้านึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ นอย่างรอบด้านและให้พิจารณาก้าหนดแนวทาง/
มาตรการรองรับเพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการ
ให้เหมาะสมตามแต่กรณีด้วย 
 ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการน าเงินจากกองทุนยุติธรรมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
และได้รับความเป็นธรรมได้ตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม เช่ น การใช้เป็นเงิน
ช่วยเหลือประชาชนในการฟ้องร้องด าเนินคดี การใช้เป็นเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน  
รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจาก
จะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็น และกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าน าถุงผ้า   
มาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท  
ห ้างร ้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้สามารถเริ่มด าเนินมาตรการ
ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

  ๓.๒ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท า
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” โดยมีรูปแบบของเอกสารและวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
พิจารณาน ารูปแบบและวิธีการน าเสนอของเอกสารดังกล่าวมาเป็นต้นแบบ/แนวทางในการจัดท าเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ของส่วนราชการเองเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ ที่ส่วนราชการนั้น ๆ ได้ด าเนินการ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการ รวมทั้งข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการจัดท าให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๑ เดือน แล้วให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งจัดส่งไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ท่ัวประเทศให้ทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในส่วนของฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งแก้ไขให้กรมการศาสนาท าหน้าที่
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แทนส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใ ห้รับความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรเพิ่มเติมบทอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อ านาจในการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไป
ตามรูปแบบการร่างกฎหมาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว 
ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่าสงวน 
 

ภาวะสังคมไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสสองปี ๒๕๖๑ เทียบกับไตรมาสสองปี ๒๕๖๐ การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๙ 
การจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐ อัตราการว่างงานลดลงคงเหลือร้อยละ ๑.๑ ค่าจ้างภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๐ 
หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังมีความสามารถในการช าระหนี้ สะท้อนจากยอดคงค้างสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๐ สัดส่วนสินเชื่อลดลงเกือบทุกประเภทยกเว้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยที่ยอดคงค้าง NPL 
ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๔ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเกือบ ๒ เท่า 
ค่าใช้จ่ายและจ านวนผู้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างต่อเนื่องร้อยละ ๒.๔ และ ๑.๓ 
ตามล าดับ คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓๔.๑ ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด และการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๓.๓ 
 ๒. สถานการณ์ทางสังคมที่ส าคัญ เช่น (๑) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้น 
เป็น “Tier 2” (๒) การลดขยะพลาสติกด้วยการใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมร่วมกับการรณรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ 
(๓) สถานการณ์ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า (๔) Airbnb เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนรูปแบบบริโภคและผลกระทบต่อสังคม 



 

 

นโยบายท่ี 

๔ 

การศึกษาและเรียนรู ้

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำรับร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมกำรอิสระ
เพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำเสนอไปตรวจพิจำรณำ โดยให้ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีซึ่งให้รับฟังและน ำควำมเห็น
จำกภำยนอกมำพิจำรณำด้วย เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ และให้รับควำมเห็นของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ กระทรวงกำรคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงบประมำณ และคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เช่น 
กำรน ำหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไปก ำหนดไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... ของคณะกรรมกำรอิสระ
เพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ประเด็นควำมสอดคล้องและกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และประเด็นกำรสนับสนุน
ให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ในทุกพื้นที่ กำรก ำหนดให้มีตัวช้ีวัด ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และสมรรถนะ และกำรปรับระบบกำรบริหำรงำนภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว กำรจัดตั้ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรเขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 
(เรื่อง กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ 
(เรื่อง กำรขอจัดตั้งหน่วยงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ) รวมทั้งมีบทบัญญัติที่จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
กระทรวงกำรคลังก่อนเสนอกฎหมำยต่อคณะรฐัมนตรีตำมมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นต้น ไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย และให้พิจำรณำควำมเชื่อมโยงเขตพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำกับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
 ๒. ให้คณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำเร่งรัดด ำเนินกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็น
ในกำรตรำพระรำชบัญญัติ (Checklist) และน ำรำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
จำกกฎหมำยของร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไปเปิดเผยต่อประชำชน รวมทั้งจัดท ำแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง  
กรอบระยะเวลำ และกรอบสำระส ำคัญของกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว แล้วส่งผลกำรด ำเนินกำร
ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพื่อประกอบกำรตรวจพิจำรณำต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงศึกษำธิกำรรับควำมเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำน ก.พ. และ
ส ำนักงบประมำณ ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเกี่ยวกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท โดยเพ่ิมฉบับภาษาฮังกาเรียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบกำรปรับถ้อยค ำในควำมตกลงระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยกับฮังกำรีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยในฮังกำรีโดยร่วมมือกับวิทยำลัยพระพุทธศำสนำธรรมเกท (AGREEMENT BETWEEN 
THE KINGDOM OF THAILAND AND HUNGARY ON THE FUNCTIONING OF THE MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA 
UNIVERSITY IN HUNGARY IN COOPERATION WITH THE DHARMA GATE BUDDHIST COLLEGE) โดยเพิ่มฉบับภำษำฮังกำเรียน
เพิ่มเติมจำกฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนำมเมื่อวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๑ 
(เรื่อง กำรลงนำมร่ำงควำมตกลงระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยกับฮังกำรีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัยในฮังกำรีโดยร่วมมือกับวิทยำลัยพระพุทธศำสนำธรรมเกท) ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ ำเป็นที่กระทรวงกำรคลังอนุมัติให้ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณได้ถึงวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม ๒๕๖๒ แล้ว 
จ ำนวน ๑,๑๙๙,๑๘๗,๔๐๐ บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย (๑) ทุนประเดิมงวดแรกให้แก่กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท และ (๒) เงินรำยปีส ำหรับด ำเนินภำรกิจของกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
๔๙๙,๑๘๗,๔๐๐ บำท ตำมนัยพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้เบิกจ่ำยในงบรำยจ่ำยอื่น 
และให้กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำใช้จ่ำยตำมแผนกำรใช้เงินที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำแล้ว โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ รวมถึงกำรใช้จ่ำยเงินส ำหรับ
กำรด ำเนินภำรกิจดังกล่ำวจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส คุ้มค่ำและประหยัด โดยพิจำรณำเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ประโยชน์ที่ภำครัฐและประชำชนจะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนฯ อย่ำงยั่งยืน ตำมนัยพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป ตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ 
 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม      
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 



 

 

นโยบายท่ี 

๕ 

การยกระดบัคณุภาพบริการ 

ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน  
  

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรค 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้

กับวัณโรค และร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อสู้
กับวัณโรค และร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการต่อสู้กับวัณโรค และการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 ๑.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) และกระทรวงการต่างประเทศ (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) ร่วมรับรองร่างปฏิญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวในการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑             
เร่ือง รายงานผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นรายไตรมาส 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นรายไตรมาส ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒๓,๕๓๒ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) ๑๙,๘๗๙ คน และ
มีผู้เสียชีวิต ๖,๖๖๐ ราย เปรียบเทียบกับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) พบว่าการเกิดอุบัติเหตุลดลง ๔,๘๔๖ ครั้ง จ านวนผู้บาดเจ็บลดลง ๔,๖๘๓ คน และ
จ านวนผู้เสียชีวิตลดลง ๑,๘๒๑ ราย 
 ๑.๒ การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การด าเนินการบริหารจัดการการใช้ความเร็วในพื้นที่ชุมชน 
เพื่อก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้มีการใช้ความเร็วที่เหมาะสม (๒) การด าเนินโครงการพัฒนาระบบและมาตรฐานการสืบสวน
อุบัติเหตุทางถนน โดยการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน และ (๓) การด าเนินการ



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดท าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแผนหลักในการบูรณาการ
การด าเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าเทคโนโลยีดิจิทัลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุง
วัสดุอุปกรณ์ด้านจราจรต่าง ๆ มาใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรด้วย เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร เครื่องตรวจจับความเร็ว  
ไฟส่องสว่าง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
สาธารณสุข 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง แผนปฏิบัติการด้านการรองรับการด าเนินการและลดผลกระทบจากการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงาน

การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการรองรับการด าเนินการและลดผลกระทบจากการลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม
ส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการลดระยะเวลาในการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แก่ (๑) จัดท าแผนมาตรการเร่งรัดการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชีวสมมูล 
และการขึ้นทะเบียนต ารับยา โดยได้ปรับลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขออนุญาตก่อนท าการศึกษาชีวสมมูล รวมทั้ง
ลดระยะเวลาในการประเมินรายงานการศึกษาชีวสมมูล ท าให้การพิจารณาอนุญาตรวดเร็วขึ้น และสามารถเป็นไปตามกรอบเวลา
หรือสั้นกว่าก าหนดเวลาที่เอกชนเรียกร้องในทุกกระบวนการ และ (๒) จัดท าแผนมาตรการเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐที่ท าหน้าที่ตรวจตรา
ศูนย์การศึกษาชีวสมมูล โดยวางแผนให้มีการเตรียมจ านวนบุคลากรอย่างเพียงพอ และพัฒนาศั กยภาพให้สามารถตรวจตรา
ศูนย์การศึกษาชีวสมมูลได้เอง 
 ๑.๒ แผนการพัฒนาศูนย์การศึกษาชีวสมมูลให้มีความพร้อมสามารถที่จะขึ้นบัญชีของอาเซียน ได้แก่
(๑) จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาชีวสมมูลให้มีความพร้อมในด้านความรู้ และมาตรฐานการตรวจตราด้านชีวสมมูลของ
อาเซียน (๒) การตรวจการประเมินศูนย์การศึกษาชีวสมมูลเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ อย. เพื่อแนะน าการพัฒนารองรับการตรวจสอบของ
อาเซียน และ (๓) การสนับสนุนด้านการเงินต่อการพัฒนาและการศึกษาชีวสมมูล (ไม่จ ากัดจ านวนที่ขอรับการสนับสนุนต่อบริษัท) 
 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควร 
มีการติดตามและประเมินผลแผนการต่าง ๆ  อย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนเริ่มแผนฯ ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ และหลังจากการด าเนินการ
ตามแผนฯ เพื่อปรับปรุงศูนย์ศึกษาชีวสมมูลให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ไทยได้รับผลกระทบจากข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงาน
การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของอาเซียนน้อยที่สุด ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๖ 

การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการก าหนด
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 
จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ (๒) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ 
และ (๓) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดในวันท าการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดติดตาม
ให้การจ่ายเงินอุดหนุนเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาเร่งรัดการจ่ายเงิน
ให้เกษตรกรโดยเร่งด่วน และเร่งรัดด าเนินโครงการในส่วนที่เหลือและก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
คุ้มค่า ประหยัด และทันต่อสถานการณ์ โดยพิจารณาเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับตามที่ก าหนดอย่างรอบคอบ รวมทั้งปฏิบัติ 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินการ
โครงการและรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวและคณะรัฐมนตรีทราบ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ๒. ในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระยะต่อไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น าผลการประเมินการด าเนินโครงการที่ผ่านมาเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงโครงการและก าหนดเงื่อนไขของโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้สามารถ
ด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างแท้จริงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการด าเนินการของตลาดประชารัฐ
และได้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรครอบคลุมถึงการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าเกษตร สินค้าประมง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสม เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
และให้รายงานผลการด าเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
เช่น การก าหนดสถานที่ให้บริการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เพียงพอและทั่วถึง 
เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และคล่องตัว เป็นต้น ทั้งนี้ 
ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
เช่น ปัญหาเจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อท าความเข้าใจและน าไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการในเรื่องส าคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณและการเงิน
การคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนาด้านการเกษตร การจัดการขยะ และความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ต่อไป เช่น การจัดเวทีประชาคม การประกาศผ่านหอกระจายเสียง การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงสัดส่วนการแบ่งค่ารักษาข้าวเปลือก และรับทราบการปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือก
ของสถาบันเกษตรกรในการด าเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑.๑ กรณีเกษตรกรฝากเก็บข้าวไว้ที่สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร ให้ปรับปรุงให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก
ตันละ ๑,๕๐๐ บาท จากมติคณะรัฐมนตรี (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เดิมให้สหกรณ์ตันละ ๑,๐๐๐ บาท และเกษตรกรได้รับ
ตันละ ๕๐๐ บาท ปรับเป็น “ให้เกษตรกรได้รับตันละ ๑,๐๐๐ บาท และสหกรณ์ได้รับตันละ ๕๐๐ บาท” 
 ๑.๒ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บของ
ตนเองเท่านั้น 
 ๑.๓ ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกโดยบรรจุข้าวเปลือก
ในกระสอบป่านหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ หรือเก็บข้าวในยุ้งฉางที่ยกพื้นสูง 
หรือไซโล (SILO) ยกเว้นกรณีเทกองจะต้องมีระบบการระบายอากาศเพื่อการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกไม่ให้เสื่อมสภาพ 
ตลอดระยะเวลาโครงการ 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
มีมาตรการเพื่อรองรับให้เกษตรกรในภาคกลางมีพื้นที่ในการเก็บข้าวด้วย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ และควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ได้มีการทบทวนใหม่อย่างท่ัวถึงและก่อนการด าเนินโครงการฯ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑                
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรตามศาสตร์พระราชาอันเป็นหัวใจส าคัญ
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
ด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เช่น การก าหนดให้ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอาจด าเนินการ
โดยใช้มาตรการทางสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งมาตรการทางสังคม เพื่อสนับสนุนมาตรการอื่น ๆ ต้องด าเนินการตามที่ก าหนด
ในกฎหมายที่จัดเก็บภาษีในแต่ละเรื่องต่อไป โดยไม่สามารถก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ และการก าหนดให้จัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนขึ้น อาจมีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงิน 
การคลังแก่รัฐ เป็นต้น และข้อสังเกตของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนิยามค าว่า “เกษตรกรรม” ความหมายของ “กองทุน” 
และการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวง นอกจากนี้ หากจะมีร่างพระราชบัญญัติฯ ใช้บังคับ ควรพิจารณาว่าระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังมีความจ าเป็นอยู่หรือไม่ ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) โดยหากจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นหน่วยงานของรัฐแล้ว ควรพิจารณาด้วยว่าจะต้องยุบเลิกกองนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนไปพร้อมกันด้วยหรือไม่ เพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อน ตามความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. แล้วส่งผลการด าเนินการ
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีที่สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับภมูิภาคหรือในระดับจังหวัดจัดท าข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนา
ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะในระดับภูมิภาคหรือในระดับจังหวัด ควรด าเนินการให้มีการเช่ือมโยงในระดับพื้นที่ โดยสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ภาคเกษตร และนโยบายการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรฯ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในวงกว้าง 
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑               
เร่ือง ขออนุมัติด าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช้ีแจงว่า การพิจารณากิจกรรม มาตรการหรือโครงการที่รัฐบาล
รับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินการตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จะพิจารณาจากกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐในอนาคต แต่ในกรณีโครงการ 
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอในครั้งนี้ เป็นการขอใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จึงไม่เข้าข่ายการด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. อนุมัติในหลักการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ ากว่า โดยมีมาตรการจูงใจเกษตรกร ๔ มาตรการ 
ได้แก่ (๑) การสนับสนุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการเตรียมดิน โดยให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรขอรับสินเช่ือ
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร วงเงินไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท (ไม่เกิน ๑๕ ไร่/ราย) โดยเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี (๒) ประสานเอกชนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ ๘ บาท (๓) สนับสนุน
เบี้ยประกันภัย ๖๕ บาทต่อไร่ และ (๔) ให้สินเช่ือผ่านทางสถาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวม
และรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเงินงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรมีการพิจารณาคุณสมบัติ
ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ซ้ าซ้อนกับโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดมาตรการการติดตามและประเมินผลของโครงการอย่างใกล้ชิด รวมถึง
สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของโครงการอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรร่วมมือกันด าเนินโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ขออนุมัติการจัดท าและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการจัดท าและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ (Agreement on Tourism Co-operation between the Government of the Kingdom 
of Thailand and the Government of the Republic of Poland) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ (โดยระบุต าแหน่ง) รวมทั้งอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือ
มอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในการลงนามความตกลงฯ โดยสาระส าคัญของความตกลงฯ เป็นการด าเนนิการ
จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้กั บนักท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศ 
การส่งเสริมเครือข่ายระหว่างผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การช่วยเหลือในการฝึกอบรม
บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว รวมถึงขอบเขตอื่นขอ งความร่วมมือ 
ที่อาจตกลงร่วมกันโดยคู่ภาคี โดยจะมีการลงนามความตกลงฯ ในช่วงการประชุม Political Consultation ไทย-โปแลนด์ ในวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
องค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรับทราบการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือฯ ในวงกว้าง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองประเทศโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
และภาคเหนือตอนล่าง ๑ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวม “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งตะวันออกและตะวันตก บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน ๑ และภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่มีความโดดเด่นของทรัพยากร 
ด้านการท่องเที่ยว และมีมาตรฐานในทุกมิติ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสินค้าและบริการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 
และด้านความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
(๑) กลุ่มการท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) และจังหวัดใกล้เคียง 
(ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย และบึงกาฬ) เป้าหมายการพัฒนา “การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” และ (๒) กลุ่มการท่องเที่ยวริมแม่น้ าโขงและพื้นท่ีเชื่อมโยง (เลย บึงกาฬ 
หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี) เป้าหมายการพัฒนา “แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เชื่อมโยงอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง” ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

        ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 

        ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

        ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการรถไฟฟ้า
ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่สามารถด าเนินกิจการ
ได้เพียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น อันเป็นการเพิ่มรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในภูมิภาค ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แล ะให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย เช่น ควรให้ความส าคัญ
กับการวางแผนทางการเงินขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควรก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ ควรพิจารณารูปแบบการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
และควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี การก าหนด
โครงสร้างการบริหารกิจการระบบขนส่งทางรางภายหลังที่มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว และการก าหนด
รูปแบบของหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองในส่วนภูมิภาค เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี คร้ังท่ี ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้านโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ (Draft Ministerial 
Declaration of the First ASEAN-ROK Infrastructure Ministers’ Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ ่งด าเนินความร่วมมือ
เชิงนโยบายในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องในด้านการขนส่งและการเช่ือมต่อโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อการสร้างเมืองที่มีการบูรณาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในด้านพลงังานสะอาด สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสร้างประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ จะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุม
รัฐมนตรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ และการประชุม Global Infrastructure Cooperation 
Conference (GICC) 2018 ระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
 ๑.๒ อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงคมนาคมร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงคมนาคม ที่ตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคดิเห็น
และน าเอกสารดังกล่าวไปเปิดเผยต่อประชาชน ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย) ตลอดจนปรับปรุงแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของ
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วส่งผลการด าเนินการไปยังส านักเลขาธิการคณะรั ฐมนตรีโดยด่วน 
ก่อนเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กับกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
(เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การเช่ือมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค และด่านการค้าชายแดน ( Land-link 
Economic Corridor) ได้พัฒนาโครสร้างพื้นฐานทางถนนและทางรางให้เชื่อมระหว่าง ๒ ภูมิภาคในเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ตลอดจนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นโครงข่าย Land Link 
โดยมีการด าเนินโครงการส าคญั เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ เริ่มตั้งแต่ อ.แม่สอด จ.ตาก-จ.มุกดาหาร มีระยะทาง
ในประเทศไทย ๗๗๗ กิโลเมตร (ตั้งแต่สะพานมิตรภาพฯ อ.แม่สอด-สะพานมิตรภาพฯ จ.มุกดาหาร) โครงการก่อสร้างสะพาน
เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โครงการถนนเช่ือมโยงพื้นที่เมืองหลัก เมืองรอง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๑ ช่วงปากน้ าโพ-เด่นชัย ระยะทาง ๒๘๕ กิโลเมตร และพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานคร-หนองคาย 
ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร เป็นต้น 
 ๒. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ (Air-link Economic Corridor) ได้มีแผนพัฒนา
ท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานหลัก โดยท่าอากาศยานที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จ านวน ๔ แห่ง 
(ท่าอากาศยานพิษณุโลก แม่สอด เพชรบูรณ์ ตาก) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จ านวน ๒ แห่ง (ท่าอากาศยาน
อุดรธานี เลย) 
 ๓. ยุทธศาสตร์การเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว (Tourism Economic 
Corridor) ได้พัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและต่อเนื่องไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายมากขึ้น มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว โดยมีโครงการส าคัญ เช่น ถนนเลียบโขง Romantic Road เป็นทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม-
เชียงคาน จ.เลย ระยะทาง ๗๒.๓๖ กิโลเมตร ถนนสายแยก ทล.๒๑๒-บ.ฝายแตก อ.เมือง จ.หนองคาย ระยะทาง ๕.๖๖๐ กิโลเมตร 
และถนนสายแยก ทล.๒๐๖๗-แก่งหินถ้ าเต่า อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๑.๙๓๕ กิโลเมตร เป็นต้น 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑             
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการด าเนินการของตลาดประชารัฐ
และได้จัดต้ังตลาดกลางเพ่ือเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรครอบคลุมถึงการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าเกษตร สินค้าประมง 
และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ให้มีความเหมาะสม เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
และให้รายงานผลการด าเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

เช่น การก าหนดสถานที่ให้บริการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เพียงพอและทั่วถึง 
เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และคล่องตัว เป็นต้น ทั้งนี้ 
ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
เช่น ปัญหาเจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อท าความเข้าใจและน าไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี นั้น ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เร่งด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในเรื่องส าคัญต่าง ๆ 
เช่น การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณและการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจ 
หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนาด้านการเกษตร การจัดการขยะ และความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น ให้แก่
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประกาศผ่านหอกระจายเสียง การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อสั่งการเพิ่มเติมของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีมติมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง ได้แก่ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เร่งรัดด าเนินการตามแผนการฟื้นฟูองค์กร และให้กระทรวงที่ก ากับการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจก ากับและติดตามการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง รวมทั้งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เช่น (๑) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบคมนาคมขนส่งในภาพรวม 
(๒) การก าหนดมาตรการรองรับการเกษียณอายุก่อนก าหนดของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรที่จะเข้าสู่กลุ่มผู้เกษียณอายุ และ 
(๓) การสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานให้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร 
 ๑.๒ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีมติเห็นชอบกรอบหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๕๒ (ฉบับเดิม) โดยได้พิจารณาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักก ารและแนวทาง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง จะมีทั้งสิ้น ๑๐ หมวด ประกอบด้วย (๑) การด าเนินงานของภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
(๒) การด าเนินงานตามกฎหมาย (๓) สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น (๔) ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ 
(๕) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (๖) นวัตกรรมและความยั่งยืน (๗) การเปิดเผยข้อมูล (๘) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(๙) จรรยาบรรณ และ (๑๐) การติดตามผลการด าเนินงาน 
 ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
กรณีการเพิ่มทุนให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยว่า ภายหลังการเพิ่มทุนให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ านวน 
๑๘,๑๐๐ ล้านบาท ส่วนของทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะยังติดลบอยู่ เนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยมีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มข้ึน เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
จ านวน ๒,๒๕๑.๖๔๔ ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จ านวน ๓,๓๓๓.๓๗๑ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้ ขสมก. และ รฟท. รายงานภาระที่รัฐต้องรับชดเชย
ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง) ทราบ เพ่ือส านักงานเศรษฐกิจการคลงั
จะได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลยอดคงค้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม 
และส านักงบประมาณที่เห็นควรให้ ขสมก. และ รฟท. เร่งด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
การพลิกฟื้นฐานะองค์กร และการลงทุนโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  และเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่ก าหนดไว้
ตามนัยมาตรา ๒๘ และด าเนินการตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. และ รฟท. เร่งจัดท าต้นทุนมาตรฐานเพื่อใช้ในการก ากับดูแลอัตราค่าโดยสาร
และคุณภาพการให้บริการให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพื่อให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบ 
การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ ขสมก. และ รฟท. ให้เหมาะสมต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่ต้องขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรั ฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนบริการสาธารณะให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 ๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดท าข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะให้แล้วเสร็จโดยเร็วยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจและภาระดอกเบี้ย
ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาให้บริการสาธารณะ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรื่อง รายงานผล
การให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ และรายงานผลการใหบ้ริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติและรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินรวม ๑,๖๖๓,๐๐๑.๙๘ ล้านบาท 
ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๗๔๓,๙๐๑.๓๑ ล้านบาท และแผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน ๙๑๙,๑๐๐.๖๗ ล้านบาท และ
รับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 
๑๖๕,๑๑๗.๒๐ ล้านบาท 
 ๑.๒ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 
และการค้ าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งอนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กรอบวงเงินของแผน ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ๑.๓ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ภายใต้แผนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

 ๑.๔ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑.๕ รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้คงค้างขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 ๑.๖ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้รัฐบาลรับภาระหนี้ของ ขสมก. 
เฉพาะในส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ ขสมก. จะได้รับขอจัดสรรงบประมาณในการช าระดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๐ (๓) การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อช าระหนี้ภาครัฐ ซึ่งเป็นหนี้สาธารณะ
ที่กระทรวงการคลังค้ าประกันทั้งต้นเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างพอเพียง และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
เรื่อง ก าหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ (๓) สัดส่วนงบประมาณเพื่อการช าระดอกเบี้ย
และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาลและหน่วยงานของรฐัซึ่งรัฐบาลรบัภาระ ต้องตั้งตามภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น 
 ๑.๗ รับทราบประมาณการหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๗๑ 
และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 
 ๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ก ากับติดตามการด าเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการเบิกจ่ายเงินในแต่ละช่วงเวลาได้ภายใต้
ความร่วมมือและการประสานงานอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้สอดคล้องกับแผนการกู้เงิน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและก ากับ
การบริหารหนี้สาธารณะ และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 
เร่งรัดด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้ของ ขสมก. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
 ๔. ให้กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. เร่งด าเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ (เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและรับทราบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินด าเนินการ จ านวน 
๒,๐๕๘,๑๙๖ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จ านวน ๖๓๘,๙๔๓ ล้านบาท และการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรให้ด าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ ก าหนดเป้าหมาย
ให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน 
 ๑.๒ เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงินลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการอนุมัติลงทุนเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ๑.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญ
และกรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว 
 ๑.๔ ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการลงทุนปี ๒๕๖๒ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงเจ้าสังกัด
รับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวง และระดับองค์กร ไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

และความก้าวหน้าการด าเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการด า เนินงานและการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๕ รับทราบประมาณการงบท าการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที ่คาดว่าจะมีก าไรสุทธิประมาณ 
๑๑๗,๑๑๐ ล้านบาท และประมาณการแนวโน้มการด าเนินงานช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ของรัฐวิสาหกิจในเบื้องต้นที่คาดว่าจะมีการลงทุน
เฉลี่ยประมาณปีละ ๖๑๒,๗๑๑ ล้านบาท และผลประกอบการจะมีก าไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ ๑๓๓,๙๐๙ ล้านบาท 
 ๑.๖ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจตามประเภทการด าเนินกิจการ โดยอาจน าแนวทาง  
การปร ับสถานะและความจ าเป็นในการด ารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเส นอ
คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบไว้แล้วในปี ๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณา 
 ๑.๗ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในกระบวนการพิจารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจร่วมกัน 
 ๑.๘ ให้ก าหนดเง่ือนไขและกรอบระยะเวลาให้กระทรวงเจ้าสังกัดจัดท าแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพื่อก าหนด
ทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาวให้ชัดเจน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจด้านคมนาคมขนส่ง ด้านพลังงาน และรัฐวิสาหกิจ
ที่อยู่ในช่วงการฟื้นฟูกิจการ โดยให้เสนอขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนดังกล่าว และในการเสนอ
ของบลงทุนให้มีรายละเอียดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
รัฐมนตรี/กระทรวงเจ้าสังกัด/คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ/และรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และส านัก
งบประมาณ รวมทั้งข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงพลังงาน เช่น ควรให้ความส าคัญในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการวัดผลสัมฤทธ์ิจากการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเร่งรัดการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายกรณีที่มีความล่าช้า เพื่อให้การใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบลงทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ควรพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่รัฐบาล
ให้ความส าคัญ และต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก เป็นต้น 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

       ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 

       ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. เรื่องสืบเนื่อง จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
การทบทวนการขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

ของประเทศ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่าย แบบเปิด (Open Access Network) ในการใช้งาน
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ 
 ๒. เรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ แนวทางการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 5G 
การจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และมาตรการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาค รัฐเชิงกลยุทธ์
เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
 ๓. เรื่องเพื่อทราบ จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) รายงานการเป็นสมาชิกและ
ผลการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
และผลกระทบจาก EU General Data Protection Regulation (GDPR) และการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การก าหนดผู้มีอ านาจหน้าที่
ในการก าหนดมาตรฐานของระบบการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตลอดจนการก าหนดแนวทางการคุ้มครองประชาชน
ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ [เรื่อง แนวทางในการจัดท าร่างกฎหมายให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓)] ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ [เรื่อง แนวทางการจัดท าร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)] และให้รับ
ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการก าหนดนิยามและบทบัญญัติของกฎหมายในร่างฉบับนี้ 
ควรมีความชัดเจนมากที่สุดเพื่อป้องกันการตีความกฎหมาย และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดหน้าที่ของสมาชิก และการท าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ( AS) ของหน่วยงานรัฐ ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน
ของการเสนอกฎหมายต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ในส่วนของกิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติม 
ส่วนกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมย่อยที่มีความคืบหน้ามากที่สุด 
คือ กิจกรรมย่อย ๒ (การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ 1 ,770 Gbps) ซึ่งบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าฯ แล้ว จ านวน 980 Gbps นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการ
ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้โอนงบประมาณในลักษณะ
เบิกจ่ายแทนกันให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

และสังคมเสนอ และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืนตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง รวมทั้งควรเร่งรัด
และติดตามการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานภายในประเทศได้เพียงพอต่อความต้องการ ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
 ๒. รับทราบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม (แผน USO) ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมเสนอ และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
โดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งประสานไปยังส านักงาน กสทช. เพื่อหารือในรายละเอียด
ของแนวทางการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน  USO และจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
จาก กสทช. ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถขอรับ
การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวได้ทันตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 ๓. กรณีการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กิจกรรมที่ ๑ 
การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ  
(โครงการเน็ตประชารัฐ) จ านวน ๑,๐๗๒.๑๙๕๕ ล้านบาท และกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลงัตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔. กรณีการขอความเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน างบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินการ
โครงการเน็ตประชารัฐมาด าเนินการ (๑) จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม (๒) ต่อยอดการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ีด าเนินการ (๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารฐั
ที่ติดตั้งแล้วเสร็จอย่างคุ้มค่า และ (๔) ให้มีการดูแลและบ ารุงรักษาโครงข่าย นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๕. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ให้ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนต่อไป 
 

กองทุนหมุนเวียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑      
เร่ือง รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ โดยมี
ทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ๑๑๕ ทุน แต่มีทุนหมุนเวียนที่สามารถประเมินผลการด าเนินงานได้ทั้งหมด ๑๑๓ ทุน ได้แก่ (๑) ทุนหมุนเวียน
ในระบบประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน ๙๕ ทุน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔ ด้าน ดีกว่าเป้าหมายปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสูงที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนต่ าที่สุด (๒) ทุนหมุนเวียน
ที่ไม่เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานของกรมบัญชีกลาง ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๘ ทุน แบ่งเป็นทุนหมุนเวียนท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะบัญญัติให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน ๙ ทุน และทุนหมุนเวียนที่มีสถานะไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประเมินผล 
ในปีบัญชี ๒๕๖๐ จ านวน ๙ ทุน ส าหรับปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ได้แก่ การขาดกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการที่แท้จริง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการส าคัญ 
และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนเทียบกับคู่เทียบในประเภททุนหมุนเวียนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เป็นต้น 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง รายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ คร้ังท่ี ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ถึงปัจจุบัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐในแต่ละประเภท กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานก ากับดูแลตลาดประชารัฐ
ทั้ง ๑๐ ประเภท จ านวนตลาดทั้งหมด ๖,๖๑๐ แห่ง ได้ด าเนินการเปิดตลาดประชารัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายพื้นที่ค้าขาย
ในตลาดที่เปิดท าการอยู่แล้ว และจัดสรรพื้นที่จ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ
ทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร 
 ๒. การจัดสรรพื้นที่จ าหน่ายสินค้าและรายได้ของผู้ประกอบการ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานก ากับดูแล
ตลาดประชารัฐทั้ง ๑๐ ประเภท ขยายพื้นที่ค้าขายเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ 
จ านวน ๖,๖๑๐ แห่ง โดยมีผู้ลงทะเบียน ๑๐๕,๓๙๘ ราย ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดสรรจ าหน่ายสินค้าแล้วร้อยละ ๙๑.๓๒ 
(จ านวน ๙๖,๒๔๖ ราย) มีจังหวัดที่ด าเนินการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเสร็จสิ้นแล้ว ๕๑ จังหวัด ยังคงเหลือผู้ประกอบการ
ที่รอการจัดสรรพื้นที่ค้าขาย ๙,๑๕๒ ราย และนับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั้งประเทศ 
๑,๒๑๙.๓๓ ล้านบาท สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑,๘๑๐ บาท ต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
 ๓. การปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐานตลาดประชารัฐ หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดประชารัฐได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุกประเภทโดยผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO) กระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจประเมินตลาด โดยได้ด าเนินการประเมินแล้ว จ านวน ๑,๗๗๖ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๐ ของจ านวนตลาดประชารัฐ ผลจากการประเมิน พบว่า มีตลาดที่อยู่ในระดับดีมาก ๒๕๓ แห่ง (ร้อยละ ๑๔.๒๕) 
และต้องปรับปรุง ๓๔๙ แห่ง (ร้อยละ ๑๙.๖๕) ทัง้นี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป 
 ๔. หลักสูตรและจัดการอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดท าหลักสูตร
อบรมการบริหารจัดการตลาดให้กับ CMO และผู้ประกอบการ โดยได้ด าเนินการจัดอบรมแล้ว จ านวน ๒๕ จังหวัด มีผู้เข้าร่วม
อบรม ๓,๐๓๙ คน 
 ๕. คลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท าคลินิก
ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ในระดับอ าเภอ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์ค้าขาย ปัจจุบันได้พัฒนาไปแล้ว 
๖,๒๙๘ ราย แบ่งเป็นการพัฒนาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ๒,๑๑๑ ราย ด้านประสบการณ์ค้าขาย ๒,๑๙๑ ราย ด้านประสานแหล่งทุน
เพื่อต่อยอดการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ๑,๙๐๔ ราย และด้านอื่น ๆ (ภาษาอังกฤษ การลงทะเบียน OTOP) ๙๒ ราย 
 ๖. การส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว ตลาดประชารัฐได้รับการยกระดับเป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัด ด าเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจังหวัดคัดเลือกตลาดประชารัฐ
ที่มีศักยภาพเพื่อเสนอเป็นกิจกรรมในการปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” จ านวนตลาด ๑๗๑ แห่ง จาก ๗๐ จังหวัด 
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไดร้ับข้อมูลตลาดประชารัฐเพื่อบรรจใุนปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” แล้ว และ
บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐในช่องทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ
มีการบรรจุตลาดประชารัฐไว้ในโปรแกรมแนะน านักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 ๗. การสนับสนุนพื้นที่ในตลาดประชารัฐช่วยเหลือเกษตรกรน าสินค้าเกษตรมาจ าหน่ายในตลาดประชารัฐ 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดประชารัฐได้สนับสนุนการรับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นแหล่งระบายสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะสินค้าล้นตลาด โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในการจ าหน่าย
สินค้าข้าว ผักผลไม้ เกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูป มีเกษตรกร ๕,๗๐๒ ราย สร้างรายได้ ๒,๔๓๓,๓๖๔ บาท 
 ๘. การประเมินโครงการเพื่อติดตามประเมินผลความส าเร็จโครงการตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อติดตามประเมินผลความส าเร็จโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งผลการส ารวจ
พบว่า ผู้ซื้อมีความพึงพอใจในการใช้บริการตลาดประชารัฐ 
 ๙. ก้าวต่อไปของโครงการตลาดประชารัฐ ได้แก่ ขยายตลาดประชารัฐในพื้นที่ให้เป็นตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร
ของจังหวัดหรืออ าเภอ และคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีการด าเนินการเป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คร้ังท่ี ๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับ (๑) ผลการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล ครั้งที่ ๑-๔ (๒) การตอบ
แบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนและต าบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแบบที่ส านักงานรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด และ (๓) ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๙๕,๗๕๘.๑๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 

การส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและ

สร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ คร้ังที่ ๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริม
และสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๓๗๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวน 
๓๐ โครงการ และส านักงบประมาณจะไดจ้ัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ให้กับ ๘ หน่วยงานตามขั้นตอนต่อไป ส าหรับวงเงิน
ที่คงเหลืออยู่อีก จ านวน ๑,๒๙๓,๐๑๐,๕๐๐ บาท ส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
งบประมาณตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงบประมาณประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายระยะเวลากันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ส าหรับวงเงินท่ีได้อนุมัติในคราวนี้ และวงเงินท่ีเหลืออยู่อีก จ านวน ๑,๒๙๓,๐๑๐,๕๐๐ บาท ต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาส 

ในประชาคมอาเซียน 
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กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑               
เร่ือง ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบ

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๘ ภายใต้กรอบความตกลง 
ว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) และตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงิน ซึ่งเป็นภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฯ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงตารางข้อผูกพันในสาขาหลักทรัพย์ สาขาย่อย
บริการจัดการลงทุน (Asset Management) ในการอนุญาตให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริษัทจัดการลงทุน (Asset 
Management Company) ได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของทุนที่ช าระแล้ว โดยยกเลิกเง่ือนไขที่ก าหนดให้ต้องมีสถาบันการเงินที่จัดตั้ง
ภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนที่ช าระแล้ว ในระยะ ๕ ปีแรก หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต เป็นการยกระดับ
ข้อผูกพันให้เทียบเท่ากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ทั้งนี้ จะมีการลงนามในร่างพิธีสารฯ ในช่วงการประชุมประจ าปี
สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ลงนามในร่างพิธีสารฯ และตารางข้อผูกพันฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ให้กระทรวงการคลังด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และเมื่อลงนามแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ และตารางข้อผูกพันฯ ก่อนแสดงเจตนาเพื่อให้มีผลผูกพัน 
ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างพิธีสารฯ 
 ๔. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดด าเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ
การเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาดังกล่าวตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
 ๕. ให้กระทรวงการคลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก าหนดในร่างพิธีสารฯ 
และตารางข้อผูกพันฯ 
 ๖. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อส านักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้พิธีสารฯ มีผลผูกพันต่อไป 
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อพิธีสารฯ และตารางข้อผูกพัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 

(ASEAN Comprehensive Investment Agreement) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA ) เพื่อให้
กระบวนการปรับปรุงรายการข้อสงวนของมาเลเซียเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการปรับปรุงรายการข้อสงวนดังกล่าวมี วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้รายการข้อสงวนมีความชัดเจนโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด เช่น ทุกบริษัทที่จัดตั้งในมาเลเซียจะต้องมีผู้บริหาร
อย่างน้อย ๒ ราย ที่มีถิ่นที่อยู่หลักหรือมีถิ่นท่ีอยู่เพียงแห่งเดียวในมาเลเซีย การก าหนดค านิยามของเรือประมงและน่านน้ าประมง 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

และการเปิดเสรีให้กิจการผลิตเหล็กเส้น เหล็กแท่ง และการผ่อนปรนในกิจการผลิตน้ าตาลทรายให้อยู่ในรายการที่เปิดเสรี
แต่มีเง่ือนไขเฉพาะ เป็นต้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดท าหนังสือ
มอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการที่รัฐบาล
มาเลเซียแจ้งว่า จะด าเนินนโยบายในการสนับสนุนบุคคล/นิติบุคคลที่มีเช้ือชาติพื้นเมืองมาเลเซีย (Bumiputera) เหนือกว่าเช้ือชาติอื่น
ทั้งหมดนั้น เป็นกิจการภายในของรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ควรแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน (ให้การรับรอง) 
หรือคัดค้าน (ไม่ให้การรับรอง) ก็ตาม และในส่วนของรายการข้อสงวนที่ ๗ ซึ่งมาเลเซียได้เสนอขอปรับเพิ่มข้อความเพื่ออธิบาย
มาตรการที่จะสนับสนุน Bumiputera นั้น ข้อความที่ปรับเพิ่มขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในทุกสาขา
อุตสาหกรรม ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

      ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑         
เร่ือง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรม

และการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คร้ังท่ี ๗  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการหารือการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์
ทางการค้าและการลงทุนและแนวทางจัดท าความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ท้ังสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน 
ได้แก่ (๑) แนวทางผลักดันให้มูลค่าการค้าไทย-สปป.ลาว บรรลุ ๑๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ (๒) แนวทาง 
การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน (๓) แนวทางการเช่ือมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองประเทศ 
(๔) ความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางและการขนส่งระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค (๕) แนวทางส่งเสริม
ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร (๖) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๗) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
พบปะหารือ จัดกิจกรรมร่วมกัน และเจรจาจับคู่ธุรกิจ และ (๘) ความร่วมมือด้านอื่น ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการเงินการธนาคาร 
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและในภูมิภาค และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
 ๑.๒ หากในการประชุมแผนความร่วมมือฯ มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ 
นอกเหนือจากประเด็นในท่าทีของไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกบั 
สปป.ลาว โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
แผนความร่วมมือฯ สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 ๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุมแผนความร่วมมอืฯ 
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (หากมี) 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักการการเจรจาที่ได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน 
โดยใช้หลักการต่างตอบแทน และอาจจะหยิบยกประเด็นการลงทุนหรือการให้ความช่วยเหลือของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตย



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

ประชาชนลาว เช่น การลงทุนหรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ มาใช้ในการหารือเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์
จากการประชุมแผนความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ตามนัยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑         
เร่ือง ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS Summit) คร้ังท่ี ๘ ณ กรุงเทพมหานคร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ ๘ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โดยนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สรุปได้ ดังนี้ (๑) การหารือทวิภาคีกับ
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ เช่น การผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนที่ป่าไร่ -โอเนียง การผลักดัน
ปริมาณการค้าของทั้งสองฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๑.๕ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ๒๕๖๓ และการเร่งรัดการลงนาม
ความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศ เป็นต้น (๒) การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ทั้งสองฝ่ายได้หารือ
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างกัน การพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว รวมถึงพิจารณา
เรื่องราคาไฟฟ้าด้วย เป็นต้น และ (๓) การหารือทวิภาคีร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
การผลักดันการค้าทวิภาคีบรรลุเป้าหมาย ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๓ และการพิจารณาขยายการจ้างแรงงานเวียดนาม
ให้ครอบคลุมสาขาบริการและสาขาอุตสาหกรรม เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการหารือฯ 
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดติดตามการด าเนินการ
ของฝ่ายเวียดนามในการแก้ไขปัญหาการส่งออกรถยนต์ของไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และให้ด าเนินการต่อไป
โดยยึดหลักการของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งให้พิจารณาแสวงหาตลาดอื่น ๆ เพื่อการส่งออกรถยน ต์
ของไทยเพิ่มเติมด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรต่าง ๆ หากการเปิดจุดผ่านแดนที่จะท าการเปิดยังไม่มีความชัดเจน
ในเรื่องเขตแดน เห็นควรหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหม (กรมแผนที่ทหาร) ตรวจสอบพื้นที่ก่อน 
เพื่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒๔ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๔ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (Draft Joint Statement of the Twenty-Forth Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle Ministerial Meeting) และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรอง
ร่างแถลงการณ์ฯ โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ ๒๔ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ เมืองมะละกา รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย โดยร่างแถลงการณ์ฯ มีสาระส าคัญเป็นการช่ืนชมความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ในรอบปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ และการขับเคลื่อนแผนด าเนินงานระยะห้าปี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (IB2017-2021) เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ปี ๒๕๗๙ ของ IMT-GT ซึ่งได้รับรองในที่ประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๑ แผนงาน IMT-GT ตลอดจนเป็นการยืนยัน
เจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนโครงการด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือ
ด้านการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนุภูมิภาค การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการฮาลาล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการพื้นฐานส าหรับการเช่ือมโยงทางกายภาพ ( Physical 
Connectivity Project : PCP) ของแผนงาน IMT-GT ในโครงการสะพานถนนเช่ือมโยงจังหวัดสตูล-รัฐเปอร์ลิส ควรด าเนินการ
อย่างรัดกุมบนพื้นฐานผลประโยชน์ของไทยเป็นส าคัญ และควรมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) ส่วนการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูกิตกา
ยูฮิตัมแห่งใหม่ ฝ่ายไทยควรสงวนท่าทีการหารือในประเด็นการขยายเวลา ๒๔ ช่ัวโมง และการขยายความเช่ือมโยงของด่านศุลกากร
ดังกล่าว โดยให้น าประเด็นดังกล่าวหารือและเจรจาในกรอบทวิภาคีระหว่างไทยและมาเลเซีย นอกจากนี้ ไทยควรสงวนท่าทีการเร่งรัด
ส าหรับจัดท ากรอบความร่วมมือระหว่างกัน (Framework of Cooperation : FOC) ในด้านความร่วมมือด้านศุลกากร การตรวจ
คนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว์ (Custom Immigration Quarantine : CIQs) เนื่องจากกรอบความร่วมมือดังกล่าว
จะมีผลผูกพันกับหน่วยงานที่ท าการที่ด่านศุลกากรของไทย โดยมีความจ าเป็นต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อน 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

          ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยจะจัดตั้งขึ้น
ในพื้นที่ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บนพ้ืนท่ีดินราชพัสดุประมาณ ๙๒๗.๙๒๕ ไร่ ซึ่งปัจจุบันได้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน
ประมาณ ๖๒๙.๔๒๕ ไร่ (ระยะที่ ๑) กับกรมธนารักษ์เป็นเวลา ๕๐ ปี เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือ (ระยะที่ ๒) จะท าสัญญาเช่า
จนครบเต็มพื้นที่ต่อไป โดยใช้เงินลงทุนโครงการรวม ๒,๘๙๐.๔๐๒ ล้านบาท มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานพาหนะหรือเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า
และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมบริการ โดยระยะที่ ๑ คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาโครงการประมาณ ๑๕ เดือน ส่วนระยะที่ ๒ 
เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือน และคาดว่าจะให้เช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและนักลงทุนได้หมดภายใน ๖ ปี ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา
ความสอดคล้องกับนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ในการด าเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลาต่อไป รวมทั้งให้น าเสนอจุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการ/
นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ ได้อย่างรวดเร็วด้วย ส าหรับแหล่งเงินทุนที่จะน ามาใช้ด าเนินการให้ เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากรายได้ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นล าดับแรกก่อน 
และหากมีความจ าเป็นก็เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีส าหรับเป็นค่าก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาตามขั้นตอนต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ให้รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เช่น ควรมีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการร่วมกันก าหนดรูปแบบของ



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

นิคมอุตสาหกรรม ควรค านึงถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อรองรับการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาควบคู่กันไปด้วย ควรพิจารณาเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าสูง หรือมีการใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัย 
และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) รวมทั้งไม่ควรเน้นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และควรเร่งรัดให้เกิดการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลาภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมนิเวศ โดยมีแผนการตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส าหรับโครงการพัฒนาถนน

หมายเลข ๑๑ (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ าสัง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาถนน
หมายเลข ๑๑ (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ าสัง ในวงเงินรวม ๑,๘๒๖.๕๐ ล้านบาท 
ตามขอบเขตของโครงการ แหล่งที่มาของเงินทุน รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขทางการเงินส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ สปป.ลาว และให้ สพพ. ตกลงกับส านักงบประมาณในรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีต่อไป ตามที่
กระทรวงการคลัง โดย สพพ. เสนอ และให้ สพพ. รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้งบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับการชดเชยค่าส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยที่ สพพ. กู้ รวมทั้งความเสี่ยงกรณี สปป.ลาว ผิดนัดช าระหนี้ เห็นควรให้ สพพ. ใช้เงินสะสม
ของหน่วยงาน และก าหนดแนวทางและวิธีการบริหารจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นโดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนัย
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย สพพ. ประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านความสามารถในการช าระหนี้ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างต่อเนื่อง และให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เร่งผลักดันการใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เชียงใหม่ -
นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยและ สปป.ลาว ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๘ 

การพฒันาและส่งเสริม 

การใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา 

และนวตักรรม 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑               
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ที่รัฐให้ทุนสนับสนุน โดยก าหนดให้ผู้รับทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของผู้รับทุนเอง 
และส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งส่งเสริ มให้เกิดระบบบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย เช่น ควรให้ผู้รับทุนท่ีสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ ท าหนังสือ
ตกลงกับหน่วยงานให้ทุนเป็นรายหน่วยงาน และควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ภาครัฐ และเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ในการท าวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยตามความต้องการของเอกชนนั้น ๆ และในหมวดที่ ๕ มาตรา ๒๕ ซึ่งอ้างถึงมาตรา ๒๒ 
น่าจะมีความผิดพลาดในการอ้างถึงมาตรการดังกลาว เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติและส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เหมาะสม
เพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งในภายหน้า โดยออกเป็นประกาศเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แก่ การเร่งปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อรองรับปริมาณการจดทะเบียนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดท าระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาระดับประเทศกับหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ ไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึง และให้น าเอกสารและหลักฐานการรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าวส่งให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อประกอบการตรวจพิจารณา ไปด าเนินการต่อไปด้วย 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง  การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ด าเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง จ านวน ๓๑.๑ ล้านบาท 
 ๑.๒ การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก่มูลนิธิเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อด าเนินโครงการ
จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน ( Institute for Financial Innovation and Technology : InFinIT) 
จ านวน ๖๕๐ ล้านบาท 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน 
รวมทั้งข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรให้มีการติดตามและประเมินผลก่อนจะขอรับเงินสนับสนุนในแต่ละงวด 
เพื่อแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการใช้จ่ายเพื่อด าเนินโครงการฯ อย่างเหมาะสม และควรก าหนดบทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจน
เพื่อลดความซ้ าซ้อนกับกลไกที่มีอยู่เดิม รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการและประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) 
และส าหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้สถาบันการเงินอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในระยะต่อไปด้วย นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการแบบครบวงจรมากยิ่งข้ึน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับการเริ่มด าเนินโครงการฯ รวมทั้งให้ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การบริหาร
จัดการของสถาบัน InFinIT บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๙ 

การรกัษาความมัน่คง 

ของฐานทรพัยากร และการสรา้ง 

สมดลุระหว่างการอนุรกัษ ์

กบัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การเร่งรัดกฎหมายส าคัญของรัฐบาล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนกฎหมายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมายส าคัญของรัฐบาล ดังนี้ 
 ๑. รับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมข้อสังเกต
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization : ILO) 
ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
 ๒. ให้ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
พร้อมด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลส าเร็จและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 ๓. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา 
เพื่อให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ต้องมีการรายงานผลการด าเนินการต่อองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
 ๔. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้ง
กรมการขนส่งทางราง) ส าหรับรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ให้กระทรวงคมนาคมประสาน
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อให้การจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 ๕. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณา 
ให้ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากไม้ที่ขึ้นหรือที่ปลูกขึ้นในพ้ืนที่อื่นนอกเหนือจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วย 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อให้ประเทศไทยมีชุมชนไม้มีค่า ๒๐,๐๐๐ ชุมชน ใน ๑๐ ปี 
รวมทั้งมีการปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการชุมชนไม้มีค่าเพื่ อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรมป่าไม้ 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า และ
มอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง
ในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เพิ่มมากยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
ในภาพรวมของประเทศและเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการปลูกป่าในพื้นที่เข้าหัวโล้นและพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรมด้วย โดยให้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑              
เร่ือง ร่างปฏิญญาส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชมุมหาสมุทร (Oceans Meeting) ๒๐๑๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) ๒๐๑๘ 
มีสาระส าคัญเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ในการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเดินเรือ ท่าเรือ ประมง 
พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองและการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยจะมีการรับรอง 
ร่างปฏิญญาฯ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) ๒๐๑๘ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
 ๑.๒ อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ) ร่วมให้การรับรอง
ร่างปฏิญญาฯ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการได้  โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑                
เร่ือง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการ (๑) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุม 
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (Draft ASEAN Joint Statement on Climate 
Change to the 24th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change : COP 24) เป็นเอกสารแสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยค านึงถึงขีดความสามารถของแต่ละภาคี เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนกลไกทางการเงิน 
การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๒) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน
ว่าด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ ๑๔ (Draft ASEAN Joint Statement to the 14th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention 
on Biological Diversity : CBD COP 14) เป็นเอกสารแสดงจุดยืนร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความส าคัญกับการเร่งส่งเสริมกิจกรรมการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ
เข้าสู่แผนระดับชาติและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนจัดเตรียมทรัพยากรทางการเงินและวิชาการเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศ
ก าลังพัฒนาในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืนในภูมิภาค 
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ทั้งสองฉบับ รวมทั้งเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรี
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ทั้งสองฉบับในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ 
(The 33rd ASEAN Summit) ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ทั้งสองฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

      ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑               
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึนในสังคม 
เช่น การจัดระเบียบที่อยู่อาศัยในชุมชน พื้นท่ีริมแม่น้ าคูคลอง พื้นท่ีค้าขาย หาบเร่ แผงลอย การปราบปรามการขายสินค้าหนีภาษี 
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ให้ถูกต้อง 
ด้วยความเหมาะสม รอบคอบ รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและให้พิจารณาก าหนดแนวทาง/
มาตรการรองรับเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ
ให้เหมาะสมตามแต่กรณีด้วย 
 ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการน าเงินจากกองทุนยุติธรรมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
และได้รับความเป็นธรรมได้ตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การใช้เป็นเงิน
ช่วยเหลือประชาชนในการฟ้องร้องด าเนินคดี การใช้เป็นเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน 
รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจาก
จะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็น และกระตุ้นให้ผู้ซ้ือสินค้าน าถุงผ้า
มาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท 
ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้สามารถเร่ิมด าเนินมาตรการ
ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ๓.๒ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท า
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” โดยมีรูปแบบของเอกสารและวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ าย น้ัน ให้ทุกส่วนราชการ
พิจารณาน ารูปแบบและวิธีการน าเสนอของเอกสารดังกล่าวมาเป็นต้นแบบ/แนวทางในการจัดท าเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ของส่วนราชการเองเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ ที่ส่วนราชการนั้น ๆ ได้ด าเนินการ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการ รวมทั้งข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการจัดท าให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๑ เดือน แล้วให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งจัดส่งไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑                 
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน

และการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดหา
ประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงิน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

การขอใบรับรอง การออกและการสิ้นผลของใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมเรือที่บรรทุกน้ ามันในระวางอย่างสินค้าทุกขนาด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑            
เร่ือง ขอความเห็นชอบการจัดท าโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม  

แห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ร่วมกับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ด าเนินโครงการส่งเสริม
การน าแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลดการปลดปล่อยสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน
ประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจจากโรงงานหลอมโลหะผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของเศษโลหะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Greening the Scrap Metal Value Chain through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling 
Facilities) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการน าแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาใช้ลดการปลดปล่อย
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ เช่น ไดออกซินและฟิวแรนจากโรงงานหลอมโลหะ โดยก าหนด
เป้าหมายการลดการปลดปล่อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
 ๑.๒ ร่างหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ กับ UNIDO 
 ๑.๓ ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการฯ ทั้งระหว่างด าเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ เพื่อน ามาพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมในการขยายผลการด าเนินโครงการในระยะต่อไปหลังสิ้นสุดโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจที่มีการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) อื่น โดยส่งเสริมการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กรมควบคุมมลพิษ) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรพิจารณาก าหนดงบประมาณแบบบูรณาการในการด าเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๓. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายไทยต้องร่วมสนับสนุนในการด าเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับ
จัดสรรไว้แล้ว โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นล าดับแรก 
ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุม กก.วล. จ านวน ๒ ครั้ง 
ประกอบด้วย (๑) การประชุม กก.วล. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว 
จ านวน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖ โครงการ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง 
อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... การก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ เรื่อง และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก และ (๒) การประชุม กก.วล. 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายที่ส าคัญและได้ข้อยุติแล้วเช่นกัน จ านวน ๗ เรื่อง ได้แก่ 
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ โครงการ และการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ โครงการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๐ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครฐั 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึนในสังคม 
เช่น การจัดระเบียบที่อยู่อาศัยในชุมชน พื้นท่ีริมแม่น้ าคูคลอง พื้นท่ีค้าขาย หาบเร่ แผงลอย การปราบปรามการขายสินค้าหนีภาษี 
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ให้ถูกต้อง 
ด้วยความเหมาะสม รอบคอบ รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและให้พิจารณาก าหนดแนวทาง/
มาตรการรองรับเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ
ให้เหมาะสมตามแต่กรณีด้วย 
 ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการน าเงินจากกองทุนยุติธรรมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
และได้รับความเป็นธรรมได้ตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การใช้เป็นเงิน
ช่วยเหลือประชาชนในการฟ้องร้องด าเนินคดี การใช้เป็นเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
  ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน 
รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจาก
จะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็น และกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าน าถุงผ้า
มาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งพิจารณาก าหนดมาตรการ จูงใจส าหรับบริษัท 
ห ้างร ้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้สามารถเริ่มด าเนินมาตรการ
ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ๓.๒ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท า
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเร่ืองเล่า” โดยมีรูปแบบของเอกสารและวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
พิจารณาน ารูปแบบและวิธีการน าเสนอของเอกสารดังกล่าวมาเป็นต้นแบบ/แนวทางในการจัดท าเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ของส่วนราชการเองเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่ส่วนราชการนั้น ๆ ได้ด าเนินการ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการ รวมทั้งข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการจัดท าให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๑ เดือน แล้วให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ รวมท้ังจัดส่งไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ท่ัวถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑              
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการด าเนินการของตลาดประชารัฐ
และได้จัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรครอบคลุมถึงการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าเกษตร สินค้าประมง 
และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสม เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

เป็นต้น โดยให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
และให้รายงานผลการด าเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
 ๒. ด้านสังคม มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
เช่น การก าหนดสถานที่ให้บริการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เพียงพอและทั่วถึง 
เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และคล่องตัว เป็ นต้น ทั้งนี้ 
ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดด้วย 
เช่น ปัญหาเจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพ่ือท าความเข้าใจและน าไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี นั้น ให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐเร่งด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการในเร่ืองส าคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณและการเงิน
การคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจ หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนาด้านการเกษตร การจัดการขยะ และความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง เป็นต้น ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ต่อไป เช่น การจัดเวทีประชาคม การประกาศผ่านหอกระจายเสียง การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปรับปรุง
โครงสร้าง หน้าที่ และอ านาจของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และคณะกรรมการลุ่มน้ า และก าหนดให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติท าหน้าท่ีส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้ า ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ครอบคลุมถึงการป้องกันสาธารณภัย และให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้าง หน้าที่ และอ านาจของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
และคณะกรรมการลุ่มน้ าควรสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ช านาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ช านาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือ
สถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช านาญการเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ควรก าหนด 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ เง่ือนไขการจ่าย วิธีการจ่าย อัตราการจ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
เหมาะสม และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสง่เสรมิและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และควรก าหนดบทนิยาม “คณะกรรมการผู้ช านาญการ” ให้ชัดเจน รวมทั้ง
ควรก าหนดเบี้ยประชุมที่เหมาะสมส าหรับกรรมการซึ่งเป็นผู้ช านาญการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก 
ส่วนฝ่ายเลขานุการ ควรก าหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และควรให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกับกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
จ่ายค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความเช่ียวชาญที่มาช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการมอบหมาย 
นอกจากนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้อ้างบทอาศัยอ านาจ “มาตรา ๕๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงควรแก้ไขการอ้างบทอาศัยอ านาจเป็น “มาตรา ๕๑/๗ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” และควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นของโครงการเป็นส าคัญ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑             
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพ้ืนบ้าน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ าที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตให้ท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ า 
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และท าการประมงพื้นบ้าน โดยใช้เครื่องมือท าการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง 
หรือวิธีการอื่นใดอันท าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ขณะท าการประมง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการ
ภายใต้กฎกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับ อย่างทั่วถึง และบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งควรมีการติดตามผลกระทบจากการด าเนินงานตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เฉพาะที่ให้กระทรวงคมนาคม ด าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวง

เพ่ือก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศต้องจัดท าประกันภัย และขอถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข
ในการจัดให้มีประกันไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไขในการจัดให้มีการประกันไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควรพิจารณาแนวทางในการประกันภัยส าหรับการขนส่ง
ระหว่างประเทศที่สามารถปฏิบัติและบังคับใช้ตามกฎหมายได้ และก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดท าประกันภัยส าหรับการขนส่ง
ระหว่างประเทศ เพื่อให้การคุ้มครองการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการ

ด้านก าลังคนภาครัฐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) 
เกี่ยวกับมาตรการด้านก าลังคนภาครัฐ จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) แนวทางการด าเนินการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น และ (๒) ผลการด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งอัตราข้าราชการ
ตั้งใหม่ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และการก าหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการ ตามมติ คปร. 
ครั้งที่ ๓/๒๔๖๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามที่ คปร. เสนอ ท้ังนี้ ให้ คปร. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่ขอให้พิจารณา
ยกเว้นการยุบเลิกต าแหน่งประเภททั่วไป โดยให้เป็นต าแหน่งที่อาจไม่จ าเป็นต้องทดแทนด้วยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ไปพิจารณาต่อไป 
 ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรให้ส่วนราชการปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาด าเนินการในโอกาสแรกก่อน เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่จ าเป็นตามภารกิจ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยงบประมาณเพื่อการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามความจ าเป็น
และทันต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามความสามารถในการใช้จ่าย ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๓. ให้ คปร. เร่งรัดการก าหนดมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐระยะถัดไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปและร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑                
เร่ือง ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เพื่อผ่อนคลายการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จ าเป็นบางกรณีซึ่งพรรคการเมืองต้องด าเนินการก่อนการเลือกตั้ง 
 ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๑ เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานชุดใหม่ซ่ึงมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การเร่งรัดกฎหมายส าคัญของรัฐบาล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนกฎหมายส าคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมายส าคัญของรัฐบาล ดังนี้ 
 ๑. รับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ที่ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมข้อสังเกต
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization : ILO) 
ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

 ๒. ให้ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
พร้อมด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้  
เพ่ือให้การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลส าเร็จและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
 ๓. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา 
เพ่ือให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ต้องมีการรายงานผลการด าเนินการต่อองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
 ๔. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การจัดต้ัง
กรมการขนส่งทางราง) ส าหรับรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ให้กระทรวงคมนาคมประสาน
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพ่ือให้การจัดต้ังกรมการขนส่งทางรางส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 ๕. เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณา  
ให้ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากไม้ที่ขึ้นหรือที่ปลูกขึ้นในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์และบุคลากรของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยสุจริตได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คร้ังท่ี ๒) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) 
และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) รวมทั้งเห็นชอบข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. และแจ้งให้รัฐมนตรี 
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ดังกล่าว 
พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ต่อไป ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของ ค.ต.ป. เสนอ 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงบประมาณ และกรรมการและเลขานุการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น (๑) ควรเพิ่มการก าหนดตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบให้ชัดเจนทั้งก่อน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

ระหว่าง และหลังการด าเนินโครงการ และควรเพิ่มรูปแบบการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระดับชาติลงสู่ระดับต่าง ๆ ที่สามารถสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันของผู้ปฏิบัติ รวมถึงรูปแบบการเช่ือมโยงผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้มีวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ในองค์รวม 
(๒) รายงานผลการติดตามฯ ควรอธิบายถึงการก าหนดตัวช้ีวัด กรอบ/แนวทางการประเมินในแต่ละสาขา รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
โครงการที่จะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของผลการด าเนินการที่ได้รายงานมากับเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้ และ (๓) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ควรให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการด าเนินการของหลายโครงการที่มีความเกี่ยวโยงกัน เพื่อให้สามารถได้ผลการประเมนิ
ที่สะท้อนภาพรวมของการพัฒนาประเทศ และสามารถน าผลการประเมนิมาใช้วางแผนและการก าหนดแนวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับประเด็นการพัฒนาประเทศได้ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และกรอบงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามข้อเสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ในช่วง
ระยะครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
รวมถึงการด าเนินการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ( Institute of Public Policy and Development) 
เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรูปแบบ
สถาบันภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร โดยโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ มีแผนงาน/โครงการที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น แผนงานการสร้างฐานส าหรับการวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โครงการพัฒนาเครื่องมือ
และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา
ระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่รองรับพลวัตรที่รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพสูง แผนงานการวิเคราะห์
คาดการณ์แนวโน้มอนาคตและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงการวิเคราะห์ภาพอนาคต (Scenario) 
ของการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินนโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนงานการออกแบบและการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
(Policy Design and Development) โครงการพัฒนานโยบายสร้างพื้นที่เติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โครงการออกแบบ
นโยบายพัฒนาสาขาการผลิตและบริการที่จะเป็นเครื่องจักรการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ เป็นต้น 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของส านักงบประมาณ รวมทั้ง
ข้อสังเกตของส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ 
ควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความครอบคลุมของงบประมาณหรือแหล่งเงิน
นอกงบประมาณให้ครบถ้วน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม การก าหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการสถาบันฯ ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะการสรรหาบุคลากรและการสร้างกลไกความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีความซ้ าซ้อน การก าหนดบทบาทและขอบเขตการท างานที่แตกต่างและเสริมกัน
อย่างชัดเจนระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและสถาบันฯ การสรรหาผู้อ านวยการสถาบนัฯ 
ด้วยกระบวนการและวิธีการที่มีมาตรฐานสูง การสร้างกลไกในลักษณะที่เป็นเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน และการพิจารณารับด าเนินการโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เร่ือง การยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย เพื่อให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป รวมทั้งให้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นองค์การมหาชนด้านการวิจัย และสามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์กลางที่ก าหนดไว้ โดยหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวมีสาระส าคัญ
ครอบคลุม ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ลักษณะขององค์การมหาชนที่จะถือว่าเป็นองค์การมหาชนด้านการวิจัย เช่น กฎหมายจัดตั้ง



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

องค์การมหาชนก าหนดให้มีภารกิจ “ด าเนินการวิจัย” เป็นหลัก มีงบประมาณเพื่อด าเนินการวิจัยเป็นหลัก มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรวิจัย
เป็นหลัก และจ านวนบุคลากรวิจัยมากกว่าบุคลากรสายงานอื่น และ (๒) แนวทางการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย ได้แก่ 
การก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการองค์การมหาชนที่ยังคงหลักการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ แนวทางการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้อ านวยการองค์การมหาชน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
ที่ก าหนดว่าหากเกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงิน ก็ให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณา
ยกเว้นให้เป็นรายกรณี การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการด าเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นองค์การมหาชนด้านการวิจัย 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้ง
ข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ควรก าหนดตัวช้ีวัดด้านการวิจัยที่สามารถวัดผล
การปฏิบัติงานด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและแสดงถึงความคุ้มค่า รวมทั้งควรเพิ่มตัวช้ีวัดระดับของการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ให้ชัดเจน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ที่ก าหนดให้
ส านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ค านึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เกินกว่าจ าเป็น และไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ/และน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
เพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกปีด้วย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ) ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ท้ังนี้ ให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนด้านการวิจัยด้วย 
 ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐเร่งรัดการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของบุคลากรภาครฐั
ในภาพรวมทั้งระบบ ให้แล้วเสร็จโดยเรว็ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครฐัให้สามารถดึงดูด รักษา 
จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานได้อย่างเป็นมืออาชีพสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การมหาชนด้านการวิจัย สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมประสานงานและบูรณาการการด าเนินโครงการ/แผนงานด้านการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรมในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน และตอบสนองต่อเป้าหมายในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสู่ Thailand 4.0 ต่อไป 
 

     ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้       
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ๓ เรื่อง 
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของ กขร. เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ ตามที่ กขร. เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. โครงการยาเพื่อประชาชน กขร. มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าแบบส ารวจการจัดซื้อยาทั่วไป ยาชีววัตถุ 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในบัญชีนวัตกรรมไทยในโรงพยาบาลสังกัดของกระทรวงอื่นเพิ่มเติม และร่วมกับกรมบัญชีกลางพิจารณา
แนวทางการจัดซื้อยาท่ัวไป ยาชีววัตถุ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมตามความเหมาะสมต่อไป 
 ๒. การปรับกฎหมายหรือระเบียบเพื่อจัดจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กขร. มีมติให้กระทรวงมหาดไทย 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเพื่อให้รองรับการจ้างงานนักบริบาลชุมชน (Care Giver) ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
 ๓. การจัดให้มีบริการหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียว (National Single Emergency Number) 
กขร. มีมติให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดการด าเนินการตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  และส านักงบประมาณพิจารณา
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการจัดให้มีบริการหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขเดียวเพิ่มเติมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑      
เร่ือง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๔๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) และคร้ังที่ ๔๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) [สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๔๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)]  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(กขร.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม 
 ๒. การปฏิรูปประเทศ กขร. เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเป็นประจ าทุกเดือน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

 ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าข่าย
กระท าความผิดตามกฎหมาย (๒) ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของภาครัฐ การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกาศใช้พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (การจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล) และพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) การพัฒนา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การจัดงาน “Startup Thailand 2018” ภายใต้แนวคิด 
“โอกาสที่ไม่สิ้นสุดของทุกคน (Endless Opportunities)” การสร้าง “ระบบนิเวศ” สตาร์ทอัพไทย โดยการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจสตาร์ทอัพ การจัดท าบัญชีนวัตกรรม (๕) ด้านการต่างประเทศ เช่น การเร่งส่งเสริมความเช่ือมโยง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (๖) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล ได้มีการพัฒนาศักยภาพการใช้งาน
แผนที่และจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ท าให้มีข้อมูลแหล่งน้ าขนาดเล็กที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และ (๗) ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกั นปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑      
เร่ือง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๔๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) และคร้ังที่ ๔๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) [สรุปรายงาน
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)] 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๓ ระหว่าง
วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการขับเคลือ่นและเร่งรดัการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล โดยด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจ
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพื้นที่ โดยการจัดงานประเพณี 
จัดกิจกรรมทางศาสนา และจัดกิจกรรมพัฒนา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองโดยอาสาสมัคร
ต้นแบบประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม 
 ๒. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าข่าย
กระท าความผิดตามกฎหมาย (๒) ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของภาครัฐ การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๑ (๔) การพัฒนาและส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การจัดงาน “Technology Investment Conference 2018” 
และการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค” ประจ าปี ๒๕๖๑ (National Science 
and Technology Fair 2018, Regional) (๕) ด้านการต่างประเทศ เช่น การเร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า  
การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (๖) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง -
ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย และการจัดท าแผนการพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานถ้ าหลวง -
ขุนน้ านางนอนในระยะต่อไป และ (๗) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การด าเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) การลงนามบันทึกข้อตกลงการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ (No Copy) 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

การประชุมคณะคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ และตรวจราชการ 
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (บึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู และอุดรธานี) และพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) 
โดยนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑             
เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบก าหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ รวม ๖ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเลือกตั้ง การได้มาซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง รวมทั้งก าหนดวิธีการด าเนินการตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถด าเนินการตรวจสอบ
การเลือกตั้งได้ในเชิงรุก และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังน้ี 
 ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 
 ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ๑.๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ๑.๖ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติในข้อ ๑.๑ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ และที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ
ในข้อ ๑.๒ ถึงข้อ ๑.๖ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๖ ฉบับ โดยค านึงถึงการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนัยมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลัง
ในอนาคต รวมถึงความคุ้มค่า ต้นทุน และประโยชน์ของภาครัฐและประชาชนท่ีจะได้รับ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑      
เร่ือง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีความก้าวหน้าในการจัดท าแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนตามกิจกรรม/โครงการเร่งด่วน 
(Quick Win) ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การเร่งรัดการตรากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และการสร้างการรับรู้
ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการด าเนินการในระยะต่อไป เช่น การจัดแปลร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเต็ม) 
เป็นภาษาอังกฤษ และการจัดพิมพ์ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป 
และองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ 
 

ค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑             
เร่ือง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๖๑ 
เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้ยกเลิกค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
และปรับปรุงการมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิ บัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๒.๒ ตามค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “๒.๒ มอบหมายให้ก ากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังน้ี 
 ๒.๒.๑ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
 ๒.๒.๒ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 ๒.๒.๓ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๒.๒.๔ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 ๒.๒.๕ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑        
เร่ือง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ) และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
(เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) ระหว่างวันที่ ๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการ ได้แก่ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

(๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัด (๒) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงพื้นที่ภายในกลุ่มจังหวัด และพื้นที่ภาคเพื่อรองรับและเช่ือมโยงการค้า การท่องเที่ยว และ (๓) ส่งเสริม
การท่องเที่ยวธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับข้อสั่งการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติทราบด้วย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑                  
เร่ือง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ) เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ และเห็นชอบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) ด้านการเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจ  
หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะล าไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) (๒) ด้านการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ (๓) ด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย (๔) ด้านยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิต (๕) ด้านการท่องเที่ยว และ (๖) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและจัดท าประมาณการงบประมาณของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) ต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

การมอบหมายรักษาราชการ/ปฏิบัติราชการแทน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสัง่ส านักนายกรัฐมนตร ีท่ี ๒๓๒/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๑ 

 

 

การปรบัปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑            
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และ

วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยก าหนดให้ก่อนยื่นฟ้องคดีแพ่ง ผู้ที่จะเป็นคู่ความ 
สามารถยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอให้แต่งตั้งผู้ประนีประนอมยอมความท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนที่ข้อพิพาทดังกล่าวจะเป็นคดี
ขึ้นสู่ศาล และหากตกลงกันได้ก็อาจขอศาลให้มีค าพิพากษาตามยอมได้ทันที ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรมที่เห็นควรให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 
ในรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกหรือกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑               
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้ึนในสังคม 
เช่น การจัดระเบียบที่อยู่อาศัยในชุมชน พื้นท่ีริมแม่น้ าคูคลอง พื้นท่ีค้าขาย หาบเร่ แผงลอย การปราบปรามการขายสินค้าหนีภาษี 
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ให้ถูกต้อง 
ด้วยความเหมาะสม รอบคอบ รวมทั้งให้ค านึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและให้พิจารณาก าหนดแนวทาง/



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

มาตรการรองรับเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ
ให้เหมาะสมตามแต่กรณีด้วย 
 ๒. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนทราบอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการน าเงินจากกองทุนยุติธรรมมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
และได้รับความเป็นธรรมได้ตามกระบวนการยุติธรรม เพ่ือลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การใช้เป็นเงิน
ช่วยเหลือประชาชนในการฟ้องร้องด าเนินคดี การใช้เป็นเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย เป็นต้น 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน 
รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเนื่องจาก
จะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จ าเป็น และกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าน าถุงผ้า
มาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก รวมทั้ งพิจารณาก าหนดมาตรการจูงใจส าหรับบริษัท 
ห้างร้าน และสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย นั้น ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นต้น เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้สามารถเริ่มด าเนินมาตรการ
ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  ๓.๒ ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท า
หนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า” โดยมีรูปแบบของเอกสารและวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย น้ัน ให้ทุกส่วนราชการ
พิจารณาน ารูปแบบและวิธีการน าเสนอของเอกสารดังกล่าวมาเป็นต้นแบบ/แนวทางในการจัดท าเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ของส่วนราชการเองเพื่อใช้ในการสร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ ที่ส่วนราชการนั้น ๆ ได้ด าเนินการ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินการ รวมทั้งข้อมูลส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการจัดท าให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๑ เดือน แล้วให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งจัดส่งไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ทั่วถึงด้วย 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑                
เร่ือง การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมดจ านวน ๑๖ เรื่อง 
ได้รับการรายงานผลแล้วจ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมดจ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า
จ านวน ๓ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วจ านวน ๑๓ ฉบับ 
 ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมดจ านวน ๖ เรื่อง 
ได้รับการรายงานผลแล้วจ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมดจ านวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า
จ านวน ๗ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วจ านวน ๑ ฉบับ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

 ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลา แต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมดจ านวน ๓๗ ฉบับ ได้รับการรายงานผลแล้วจ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมดจ านวน ๘๐ ฉบับ 
โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วจ านวน ๓๔ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าจ านวน ๔๖ ฉบับ 
 ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผล
ครบถ้วนแล้วท้ังจ านวน ๓๐ เรื่อง 
 ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมาย และการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ มีทั้งหมดจ านวน ๓๘ เรื่อง 
ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้วท้ังจ านวน ๓๘ เรื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑       
เร่ือง ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เร่ือง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เร่ือง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เพ่ือผ่อนคลายการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จ าเป็นบางกรณีซ่ึงพรรคการเมืองต้องด าเนินการก่อนการเลือกตั้ง 
 ๒. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเปน็การแตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานชุดใหม่ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของมติคณะรฐัมนตรี 
 

 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
                       

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
 

              
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐  เรื่อง 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๗๓ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๒๗ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๒ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๔ เรื่อง 
สภาผู้แทนราษฎร ๑๐ เรื่อง และ วาระข้อสั่งการ ๒ เรื่อง 

 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
––

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐  เรื่อง 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๗๓   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๕๖  เรื่อง  วาระจร  ๑๗  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ     ๑๒๗   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๘๖  เรื่อง  วาระจร  ๔๑  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๐  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๑ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๒๐ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐  เรื่อง 
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๑
๑

๒
๑
๑

๕
๑
๑
๑

๒
๕
๕

๗
๓

๒
๔

๗
๘

๒
๒

๖
๑๕

๒๑
๑

๕
๒๒

๒๖
๕

๕๖

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

สลธ.คสช.
รจภ.
กศส.
สพร.
อส.
สม.

สกช.
สว.
ศย.

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



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 

 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จ าแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๑๐ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๑๑๐ เรื่อง  
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐  เรื่อง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๖  เรื่อง 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา

 
 

 
 
 
 

 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๐๖  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๓๘ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 
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๒๒ ๒๐
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๗
๔

๑๕
๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗ ๘
๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
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๔๐
๕๐
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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.

รวมทั้งสิ้น  ๓๘  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

 

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

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๐๒๘/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] 
๒. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ....และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม ๖ ฉบับ  [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)] 

ว (ล)๒๙๖๙๙/๖๑ [๒๕/๐๙/๒๕๖๑] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 
.... 

๒๙๑๐๖/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดิน
เพ่ือการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 

๒๙๑๒๐/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)] 

๒๙๓๑๓/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] 

๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
พ.ศ. .... 

๒๘๔๓๖/๖๑ [๑๘/๐๙/๒๕๖๑] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนฟ้องคดี) 

๒๘๔๐๔/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ๒๘๑๖๔/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] 
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่
ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เพ่ือออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วม
การประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ[สรุปผล
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์
ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑)] 

ว (ล) ๒๘๔๑๗/๖๑ [๑๑/๐๙/๒๕๖๑] 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. .... 

๒๗๓๙๔/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... ๒๗๔๐๖/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. .... และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม ๖ ฉบับ 

๒๗๔๘๙/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] 

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
และสังคม พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑)) 

ว (ล) ๒๗๒๒๑/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่
ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) 
และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการ
ซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ
[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑)] 

ว (ล) ๒๘๔๑๗/๖๑ [๐๔/๐๙/๒๕๖๑] 

 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๑๐ 
รวม ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีจ านวน ๑,๙๒๕ เรื่อง ดังนี้  

 
ล าดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน/เรื่อง 

๑. ๑.๑ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  
 - ค าสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๓/๒๕๖๑ จ านวน         ๑     เรื่อง 
 - ค าสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๔/๒๕๖๑ จ านวน         ๑     เรื่อง 
 - ค าสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๕/๒๕๖๑ จ านวน         ๑     เรื่อง 
 - ประกาศของ คสช. ที่ ๒/๒๕๖๑ จ านวน         ๑     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๕๑     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน         ๖     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๕๑     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๑,๘๑๓    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๑,๙๒๕    เรื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กห. กระทรวงกลาโหม ตผ. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
กค. กระทรวงการคลัง ปปง. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สกช. สภากาชาดไทย 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สม. ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
คค.   กระทรวงคมนาคม อส. ส านักงานอัยการสูงสดุ 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สพร. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศส. คณะกรรมการ 
พน.   กระทรวงพลังงาน รจภ. ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์ สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   
สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 




