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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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ และจัดท าเป็น 
CD สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุป
สาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติ
คณะรัฐมนตรี ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ และการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวม เป็นต้น 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

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

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  ๑ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

     ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

  

ขอให้พิจารณาน าเรื ่องเข้าที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ค าสั ่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน 2 ฉบับ) 

๑๒๖๕๐/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๒ 

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ ตอนที่ ๒    
เรื่อง การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ 

๑๓๙๒๐/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๒ 

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รวม ๓ ฉบับ  

๑๔๓๔๕/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๓ 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับส านักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วย
การจัดตั้งส านักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย  

๑๔๑๘๑/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๓ 

โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติ
แหล่งผลิตและท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ 
(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)  

๑๕๒๒๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๓ 

ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) 
เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการน าเทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดี (RFID) มาใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของยานพาหนะที่ใช้สัญจร
ในพื้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอถอนร่างกฎกระทรวงก าหนด
เครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งชี้ข้อมูลส าหรับรถที่จดทะเบียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....  

๑๕๒๘๒/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๔ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

  

     ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ 

  

สารบัญ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๔ 

รายงานผลการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ 

๑๒๕๒๙/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๕ 

สรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐออสเตรีย 

๑๒๕๓๓/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๕ 

ผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

๑๒๕๗๑/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๖ 

รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑๒๖๖๘/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๖ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย  ๑๓๔๐๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๗ 

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๗ และ
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๓๕๘๓/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๗ 

การรับรองเอกสารร่างกรอบความร่วมมือและปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือ
เพ่ือลดผลกระทบจากข่าวลวง  

๑๓๕๘๖/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๘ 

ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา  ๑๓๕๙๖/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๘ 

การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting 
ภายใต้กรอบความริเริ่มเพ่ือความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง  

๑๓๖๒๑/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๙ 

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที ่ยว ACMECS ครั ้งที ่ ๓ 
และการประชุมที่เก่ียวข้อง  

๑๕๑๗๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๙ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐเยเมน  

๑๕๓๐๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๑๐ 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก  

๑๕๑๔๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๑๐ 

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี ๒๕๖๑  ๑๕๒๑๒/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๑๑ 

รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงพาณิชย์  

๑๕๖๖๒/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๑๑ 

สรุปผลการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการขนส่งทางน้ า
ภายในประเทศ (International Ministerial Conference on Inland Water 
Transport)  

๑๕๖๗๐/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๑๒ 

รายงานการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๒๓ (23rd International Congress of the UIHJ)  

๑๕๘๓๕/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๑๒ 

ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวเอเปคประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๕๘๙๕/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๑๓ 



 
 - ๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส

การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

      ๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่     
ผูท้ีเ่ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๑๔ 

พิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ 

๑๒๘๗๙/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๑๕ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ       
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานที่  
ที่มีอันตรายจากการตกจากท่ีสูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. ....  

๑๔๓๘๘/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๑๕ 

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการ
แสดงการส่งเงินสมทบและการน าส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) พ.ศ. ....  

๑๕๑๗๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๑๕ 

การจัดท าฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ  ๑๖๑๕๕/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๑๖ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ปัญหา    
ผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก 
และปัญหาคนขอทาน 

  

      ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๑๖ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๕๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๑๗ 

รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ไตรมาสที่ ๒  

ว ๒๖๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๑๘ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....  

๑๖๑๘๗/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๑๘ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  ๑๕๗๒๒/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๑๙ 

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้
ในปี ๒๕๖๐  

๑๕๘๔๐/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๑๙ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 

และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

  

     ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป 

  

     ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้า 
เขตป่าสงวน 

  

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน 

  

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๕๔๙๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๒๐ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๕๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๒๑ 

     ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา 

  

     ๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๒๒ 

     ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

     ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   
 ๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   
     ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม

ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี   
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 
  

     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

     ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  

๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๒๔ 

     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 

  

     ๕.๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
     ๕.๕  ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   
     ๕.๖  ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และ  

ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ 
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

     ๕.๗  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์   
การแพทย์และสาธารณสุข 

  

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

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว ้
  

ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ว ๒๓๘/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๒๕ 

ผลการด าเนินงานและการขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒  

๑๔๕๑๐/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๒๕ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๒๕๖/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๒๖ 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ๑๖๐๓๑/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๒๖ 

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๖๐๒๖/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๒๗ 

     ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  

๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๒๗ 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   
การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 

๑๒๗๔๔/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๒๗ 

ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒  

๑๓๗๕๙/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๒๘ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  

๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๒๘ 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  ๑๓๖๑๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๒๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๕๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๒๙ 

รายงานผลการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse (ITB) 2018 
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

๑๔๘๘๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๓๐ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  

ว ๒๗๓/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๓๐ 

     ๖.๘ แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า    
ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  

๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๓๑ 



 
 - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๓๑ 

ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เพ่ือด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล  

๑๔๑๘๙/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๓๒ 

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   
 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  

๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๓๓ 

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และผลการด าเนินงาน
โครงการส าคัญ  

๑๓๔๖๖/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๓๓ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
ในภาพรวม  

๑๖๑๘๕/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๓๓ 

 ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดโรงงานในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑  

๑๕๑๘๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๓๔ 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

     ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

  

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๓๔๘๑/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๓๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๓๕ 



 
 - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ

เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
  

ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ๑๕๔๔๖/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๓๖ 

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์)  

๑๕๗๑๒/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๓๗ 

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ๑๖๐๒๘/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๓๗ 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง   

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑๒๕๗๕/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๓๗ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน   

การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

๑๒๗๓๙/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๓๘ 

กองทุนหมุนเวียน   

การเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ๑๒๙๐๑/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๓๘ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ๑๔๘๙๑/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๓๙ 

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  ๑๔๘๘๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๓๙ 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และแนวโน้มไตรมาสที่ ๒ 
ปี ๒๕๖๑  

๑๕๐๐๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๔๐ 

การเสนอข้อมูลการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ  ๑๖๐๗๘/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๔๐ 

รายงานการเงินแผ่นดิน   

รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๑๔๗๔๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๔๐ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย   

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑  ๑๕๐๑๑/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๔๑ 

รายงานการค้า   

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  ๑๕๗๑๐/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๔๑ 

ราคาสินค้าและบริการ   

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑  ๑๕๖๗๒/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๔๒ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   



 
 - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 

ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ 

  

    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ   
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖ 

๑๒๕๒๕/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๔๓ 

ผลการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 11th  IMT-GT Summit) 

๑๒๖๕๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๔๔ 

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง  

๑๓๔๑๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๔๔ 

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ 
สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ าประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง  

๑๔๕๒๓/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๔๔ 

    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน 

  

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  

๑๕๒๙๒/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๔๕ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

  

     ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   



 
 - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด 
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา 

  

 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

     ๘.๕  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มี โครงสร้างพื นฐาน     
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  ๔๗ 

๙.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง  
     สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

     ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 

  

     ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  

๑๓๖๘๗/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๔๘ 

     ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

  

     ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
ในทุกมิติ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๔๘ 

     ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย   

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑๒๕๒๗/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๔๙ 



 
 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๕๐ 

ร่างพระราชบัญญัติที ่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]  

๑๔๗๔๕/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๕๑ 

ธรณีวิทยา   

อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO 
Global Geoparks)  

๑๒๖๕๓/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๕๑ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๕๓ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ค าของบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาค ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๑๓๔๒๑/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๕๓ 

การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ว(ร) ๒๑๕/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๕๔ 

      ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ  

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๕๔ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๕๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๒๕๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๕๖ 

ขอให้พิจารณาน าเรื ่องเข้าที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ค าสั ่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ)  

๑๒๖๕๐/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๕๗ 

การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง  ๑๒๕๗๓/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๕๗ 

ข้อเสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม ๑๒๙๐๙/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๕๘ 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทาง  
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระตุ ้นเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

๑๓๖๑๖/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๕๙ 

รายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ว ๒๓๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๕๙ 



 
 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้า
ผลการด าเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

๑๔๓๐๘/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๖๐ 

ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ   

๑๔๔๐๖/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๖๐ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  

๑๔๓๙๓/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๖๑ 

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ       
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  

๑๔๓๓๐/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๖๑ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะ
การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. ....  

๑๓๙๘๑/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๖๒ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๔๒๗๙/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๖๒ 

รายงานการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็น
ขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....  

๑๔๘๖๗/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]  

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ  

๑๕๐๐๑/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๖๒ 

ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๔๙๐๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๖๓ 

ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๕๑๘๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๖๓ 

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๔๙๓๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๖๓ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  ๑๕๔๒๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๖๔ 

การติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ  ว ๒๖๒/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๖๕ 

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

ว ๒๖๘/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๖๕ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

๑๖๐๙๖/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๖๕ 

ผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน  

๑๖๑๕๗/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๖๖ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน และขอจัดกลุ่ม
องค์การมหาชน  

๑๖๐๕๓/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๖๗ 

       ๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  



 
 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี

ประสิทธิภาพ 
  

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๕๑๕๗/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๖๘ 

  ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ  

  

      ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์     
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ๑๕๕๒๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๖๘ 

      ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ  

  

ข้อส ัง เกตของคณะกรรมาธิการว ิสามัญพิจารณาร ่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  

๑๒๖๔๕/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๖๙ 

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

๑๓๔๒๘/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๗๐ 

      ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

  

การด้าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

๑๒๕๓๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๗๐ 

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)  

๑๓๔๖๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๗๐ 

รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)  

๑๓๗๘๒/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๗๑ 



 
 - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ๑๒๙๖๑/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] ๗๑ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ๑๕๐๙๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]  

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื นที่กลุ่มจังหวัด   

สรุปผลการปฏิบัติ ราชการของคณะรัฐมนตรี ในพ้ืนที่ กลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  

๑๓๖๑๓/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๗๒ 

ค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจ   

ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

ว ๒๓๕/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] ๗๓ 

ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ค าสั่ง นร ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)  

ว ๒๖๙/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] ๗๓ 

นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐   

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทย
เชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review : Thailand's MDCR)  

๑๓๙๗๘/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] ๗๓ 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๒  ๑๕๑๔๑/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๗๔ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่   

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ว(ร) ๒๒๗/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๗๕ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

      ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ  ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

      ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

  

      ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

  



 
 - ๑๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
      ๑๑.๔ น้า เ ทค โน โลย ีที ่ท ันสม ัยและความรู ้ท า ง                

นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนินคดี
ทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

      ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

      ๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  

การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและ
การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๑๕๐๐๗/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] ๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  



 
 - ๑๖ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทัว่ไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๗๗ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๗๘ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๗๙ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๘๐ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๘๑ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๘๑ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๘๒ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๘๓ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๘๔ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๘๔ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๘๕ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๘๖ 

ตารางอักษรย่อ  ๘๗ 

 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๑ 

การปกป้องและเชิดชู 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

 
 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

นโยบายท่ี 

๒ 

การรกัษาความมัน่คงของรฐั 

และการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน ๒ ฉบับ)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ เร่ือง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 
๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเปน็
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไว้ก่อน และให้กรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ าเป็นไปพลางก่อน รวมท้ังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการกิจการฯ และด าเนินการให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังดังกล่าวโดยเร็วต่อไป 
 ๑.๒ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
สั่ง ณ วันท่ี ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกบทบัญญัติในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บางฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๘ เพื่อมิให้มีความซ้ าซ้อนกับบทบัญญัติ
ที่ได้น าไปก าหนดไว้แล้วในกฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย  
และยังเป็นการปฏิรูปกฎหมายของประเทศให้มีเอกภาพ และมีเพียงเท่าที่จ าเป็นตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 
 ๒. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติมว่า โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น 
เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๓ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว โดยให้ประสานเพื่อทราบข้อมูลประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกับคณะกรรมการสรรหาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ ตอนที่ ๒ เร่ือง การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (The Commission on Narcotics Drugs : 
CND) สมัยที่ ๖๑ ตอนท่ี ๒ เรื่อง การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการรายงาน
ต่อเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ เมษายน ๒๕๖๑) รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ 
โดยการประชุมจัดขึ้นโดยส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : 
UNODC) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นการสรุปการด าเนินงานแก้ไขปญัหา    
ยาเสพติดในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านการปราบปรามยาเสพติด มิติด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติด 
และมิติด้านการพัฒนา ซี่งสะท้อนจากการกล่าวถ้อยแถลงของประเทศต่าง ๆ ในเวทีการประชุม CND การผลักดันร่างข้อมติการหารือ
ทวิภาคี และการจัดกิจกรรมคู่ขนานหรือนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดข้อมูล ประสบการณ์ให้เห็นในเชิงประจักษ์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ   
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ของกระทรวงยุติธรรม ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด รวมทั้ง
การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีความสอดคล้องกัน 
โดยได้รวบรวมและปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวมาจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ บางประการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในประเด็นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส.      
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกยึดไว้ตามกฎหมาย และการอุทธรณ์
และฎีกาของจ าเลยในคดียาเสพติด และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง   
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

ส านักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดต้ังส านักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย
กับส านักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
แนวทางการจัดสรรพื้นท่ีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ให้ที่ตั้งของส านักงาน
สาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง  
ขีดความสามารถ และช่วยเหลือทางวิชาการส าหรับประเทศสมาชิกของส านักเลขาธิการแผนโคลัมโบ 
                    ๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่จัดสรรพื้นที่ในการจัดตั้งส านักงานสาขาของ     
แผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ        
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทรายภายหลัง พร้อมทั้ง     
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่         
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและท าลายเครือข่ายการค้า

ยาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและท าลาย
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบด้วย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วงเงิน ๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงิน ๗,๑๐๕,๒๘๐ บาท 
ราชอาณาจักรกัมพูชา วงเงิน ๓,๕๑๖,๘๐๐ บาท และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วงเงิน ๔,๐๙๗,๙๒๐ บาท 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

 ๑.๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และ
กิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการยุติแหล่งผลิตและท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน
หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ เพื่อให้มีการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ตามที่ได้รับจัดสรร 
 ๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณที่เห็นควรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในอนาคต ส าหรับขั้นตอนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ด าเนินการตามขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า 
ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นส าคัญ ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระว่าด้วย

การส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)  เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรณีการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) มาใช้เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของยานพาหนะที่ใช้สัญจรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และขอถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งชี้ข้อมูล
ส าหรับรถที่จดทะเบียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) เกี่ยวกับ “ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “ปัญหายาเสพติด
ในเรือนจ า”] เฉพาะในส่วนของการน าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification : RFID) มาใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์
ของยานพาหนะที่ใช้สัญจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 ๒. อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งช้ีข้อมูลส าหรับรถที่จดทะเบียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือก าหนดมาตรการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมส าหรับการด าเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างบรรยากาศการเข้าสู่กระบวนการเจรจาปรองดอง รวมทั้งสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในการด าเนินการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้กงสุลกิตติมศักด์ิของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

 ๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานส าหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้ า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น 
 ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้
กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง  และช้ันนอกของพื้นที่ทุก
จังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศใน
ระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งให้
ด าเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือท่ี
ทันสมัย เช่น การใช้แบบจ าลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจ าลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจ าลองเสมือนจริงของสิงคโปร์ 
(Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ 
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐ และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยและฮ่องกง เพื่อเช่ือมต่อการค้าของไทยทั้งในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค พร้อมทั้งเพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนโยบายเศรษฐกิจของจีนและฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย (Thai Night) และเยี่ยมชมงาน Hong Kong 
International Film & TV Market (FILMART) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
รวมทั้งได้พบหารือกับรองผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน 
ผู้น าเข้าและนักธุรกิจรายส าคัญของฮอ่งกง โดยมีประเด็นหารือกันในเรือ่งการเพิ่มมลูค่าการค้าการลงทุน นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ได้เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ และ Cyber Port Center (แหล่งรวม
นักธุรกิจ Start-Up รุ่นใหม่ของฮ่องกง) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  สรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และสาธารณรัฐออสเตรีย  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

 ๑. การเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ Meister Education Development ณ เมืองอาเคน โดยศูนย์ฝึกทักษะฯ มีการเรียน
และการฝึกทักษะ ๒ รูปแบบ คือ การฝึกวิชาชีพช่างตามที่ตลาดแจ้งความต้องการมา และการฝึกครูช่างแบบเยอรมัน (German 
Meister) ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ฝึกทักษะฯ มีความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการอบรมครู Thai-German Meister และการเยี่ยมชมการท างานของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้กระท าผิดในรัฐอาเคน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้วย 
 ๒. การเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป (ASEAN-UNNET) โดยฝ่ายออสเตรียประสงค์ที่จะจัดท า
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกัน 
และได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้า
ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดท าบันทึกความเข้าใจด้านการค้า การจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านการค้าและดิจิทัล 
และการจัดท าบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาในลักษณะ Dual Education Program เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยจะน าเรื่องการจัดตั้ง
คณะท างานร่วมด้านการค้าและดิจิทัล รวมทั้งแนวทางการจัดท าบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาดังกล่าวมาหารือกับหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ ได้ศึกษาดูงาน Smart City ณ เขต Aspern กรุงเวียนนา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในหลายประเด็นเพื่อน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาเมือง  Smart City ต้นแบบของไทย เช่น การพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านธุรกิจแห่งใหม่และเป็นต้นแบบในการวางผังเมืองเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์
ส่วนตัว การขยายเส้นทางรถไฟใต้ดินและการวางระบบรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ซี่งการเดินทาง
เย ือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยมีผลการหารือในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การฝึกระดับพหุภาคี 
โดยเฉพาะการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ความคืบหน้าในการจัดท าความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและ
พัฒนา (Master Information Exchange Agreement : MIEA) และการผลักดันให้มีการสนับสนุนที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหาร
ให้กับก าลังพลของกระทรวงกลาโหมภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางทหารให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่สหรัฐอเมริกาเคย
ให้การสนับสนุน รวมทั้งการหารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาค ได้แก่ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และการเพิ่มบทบาทของไทย
ต่อการแก้ไขปัญหาบนคาบสมทุรเกาหลี เป็นต้น นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการเป็นประธานรว่มคณะท างาน
ผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล (Experts’ Working Group on Maritime Security : EWG on MS) ในกรอบการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus : ADMM-Plus) 
วงรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การเป็นสักขีพยานในการลงนาม Annex ของบันทึกความเข้าใจส าหรับความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ กับสถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ
วิทยุและซอฟต์แวร์ในการรับและประมวลผลสัญญาณวิทยุส าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ การฝึกอบรมวิศวกรและ
นักวิจัยไทย รวมทั้งการให้ค าปรึกษาในการติดตั้งและทดสอบการท างานของชุดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ดังกล่าว ณ หอสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ในพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

 ๒. การเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กับ Germany Accelerator South East Asia (GASEA) และหน่วยงาน enpact เพื ่อสร้างความร่วมมือใน ๕ เรื ่องหลัก 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาแพลตฟอร์ม Accelerator ร่วมกันเพื่อเป็นสะพานเช่ือมให้วิสาหกิจเริ่มต้นในแต่ละเมืองและการเช่ือมต่อ
ระหว่างเยอรมันและอาเซียน (๒) การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการลงทุนของทั้ง ๒ เมืองมหานคร 
ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ทางด้านเทคนิค และระบบเมนเทอร์ (International Mentoring Program) (๓) การประเมิน
และการวิเคราะห์พัฒนาการของระบบนิเวศ (๔) การสร้างเครือข่ายผู้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในเมืองต่าง ๆ และ 
(๕) การอ านวยความสะดวกด้านการจัดตั้งบริษัทและพื้นท่ีการด าเนินธุรกิจทั้ง ๒ ฝ่าย 
 ๓. การเข้าร่วมเสวนาในการประชุม Global Bioeconomy Summit 2018 ณ Telekom Forum ในประเด็น 
“Strategic Debate : International Collaboration in Bioeconomy Governance” ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) ของโลก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  
มีแนวทางหลัก 3B คือ การสร้างเศรษฐกิจชีวภาพด้วยนวัตกรรม (Innovation Bioeconomy) เศรษฐกิจชีวภาพเป็นเครืองมือ
ในการน าไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Bioeconomy) และเศรษฐกิจชีวภาพที่มุ่งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
(Regenerative Bioeconomy) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทย ณ นครเมลเบิร์น 
ครั้งท่ี ๑๕ (15th Thai Culture & Food Festival) ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจขนาดเล็ก นวัตกรรม และการค้า สมาชิก
สภาเทศบาลนครเมลเบิร์น และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จัตุรัส Federation 
ซึ่งภายในงานเทศกาลฯ มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมโดยคณะนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก 
(โจหลุยส์) และการสาธิตการท าอาหารไทยโดยคณะ Top Chef Thailand 
  ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐวิคตอเรีย ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร Creative Victoria (หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนการเติบโต
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ )  ประธานกรรมการบริหาร  The Australian Centre for the Moving Image หรือ  ACMI 
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิโอเกม วัฒนธรรมดิจิทัล และศิลปะ) และประธานกรรมการบริหารหอสมุด
แห่งวิคตอเรีย โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมความร่วมมือด้านภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ และการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของประชาชน รวมทั้งได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ
ด้านวัฒนธรรมกับผู้บริหารของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเมืองเมลเบิร์น เช่น ศาลากลางนครเมลเบิร์น (City of Melbourne) 
หอศิลป์แห่งรัฐวิคตอเรีย (National Gallery of Victoria) และศูนย์ศิลปะร่วมสมัยออสเตรเลีย (Australian Centre of 
Contemporary Arts-ACCA) เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก คร้ังท่ี ๙๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๗ และการประชุมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
(นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๗ ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินกระบวนการเพิ่มทุน
ที่ช าระแล้ว (Paid-In Capitals) จ านวน ๑๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ
(The International Bank for Reconstruction and Development : IBRD) จ านวน ๗,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบรรษัท
การเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation : IFC) จ านวน ๕,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่ง
ของฐานะการเงินและประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาของกลุ่มธนาคารโลก และที่ประชุมได้ขอให้ธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาระดับหนี้สาธารณะ
ที่เพิ่มขึ้นของประเทศทีม่ีรายได้ต่ าซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนา นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

ด้านภัยพิบัติ (Mainstreaming Disaster Risk Management) และแนวทางเพิ่มความเท่าเทียมกันในคณะกรรมการพัฒนาการของ
ธนาคารโลกในเรื่องของ Gender Diversity 
 ๒. การประชุมร่วมของผู้ว่าการประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (Joint Governors’ Meeting of the World Bank-IMF Southeast Asia Voting Group : Joint Meeting 
of SEA Group) เป็นการประชุมร่วมกันของผู้ว่าการธนาคารโลกของกลุ่มออกเสียง SEA Group ๑๑ ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม 
ฟิจิ อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา มาเลเซีย เนปาล สิงคโปร์ ตองกา เวียดนาม และไทย) และผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ของกลุ่มออกเสียง SEA Group ๑๓ ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ฟิจิ อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ตองกา เวียดนาม และไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการด าเนินงานและนโยบายที่ส าคัญในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา และ
พร้อมกับรายงานความคืบหน้าของแผนการด าเนินการที่ส าคัญ 
 ๓. การประชุมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย (๑) การประชุมหารือทวิภาคีกับนาง Victoria Kwakwa 
รองประธานธนาคารโลกดูแลภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (๒) การประชุมในหัวข้อ Maximizing the Development Impact of 
the Belt and Road (๓) การสัมมนาด้านภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก IMF (๔) การสัมมนา Fiscal Forum 
ในหัวข้อ Corruption and Public Sector Governance และ (๕) การสัมมนาด้านภาษี (Tax Conference) ในหัวข้อ Splitting 
the Riches : The Present and Future of Taxation by Formula 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การรับรองเอกสารร่างกรอบความร่วมมือและปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพ่ือลดผลกระทบจากข่าวลวง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง (Framework/Declaration on 
the Framework to Minimise the Harmful Effects of Fake News) ซึ่งจะมีการรับรองในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการ
ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information : AMRI) ครั้งท่ี ๑๔ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
โดยการรับรองร่างปฏิญญาฯ จะเป็นการรับรองกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะร่วมมือกันลดผลกระทบจากข่าวลวงภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การศึกษาและการตระหนักรู้ (๒) การตรวจจับ
และการรับมือ (๓) บรรทัดฐานและแนวทางปฏิบัติ และ (๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ และอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุม  AMRI 
ครั้งที่ ๑๔ รับรองร่างปฏิญญาฯ ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักนายกรัฐมนตรี 
(กรมประชาสัมพันธ์) ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
  ๒. ให้ส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแนวคิดและข้อหารือเกี่ยวกับการลด
ผลกระทบจากข่าวลวงที่ได้จากการประชุม AMRI ครั้งที่ ๑๔ มาร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากการเผยแพร่ข่าวลวงและข้อมูลที่บิดเบือนผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน
ก าลังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสังคมไทย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ไทย-ศรีลังกา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเจรจาจัดท า FTA ไทย-ศรีลังกา แบบกรอบกว้าง ซึ่งมีสาระส าคัญครอบคลุม ๒๐ ประเด็น เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ
การลงทุน พิธีการศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม แรงงาน เป็นต้น
โดยศรีลังกาเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือเพื่อก าหนดกรอบการเจรจา  FTA ไทย-ศรีลังกา (Scoping Session) ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่า ร่างกรอบการเจรจาฯ ไม่จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และควรเพิ่มเติมเรื่องการระงับข้อพิพาท ต้องหลีกเลี่ยงกระบวนการอนุญาโตตุลาการ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

เพื่อความรอบคอบในการเจรจาและป้องกันการเสียเปรียบของไทย โดยจะต้องแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบการเจรจาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไมข่ดั
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งด าเนินการจัดท ากฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสี่ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การเตรียมการให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting ภายใต้กรอบความริเร่ิมเพ่ือความมั่นคง

จากการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม  High-Level Political Meeting ภายใต้
กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง (Proliferation Security Initiative : PSI) ระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จ านวน ๔ ฉบับ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
 ๑.๑ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความพร้อมต่อ PSI (Ensuring a Robust Initiative) เป็นการให้สมาชิก
ยืนยันในการด าเนินความร่วมมือตามกรอบ PSI อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชุมระหว่างประเทศสมาชิกในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริม
ขีดความสามารถเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) การร่วมมือ
ตามความสมัครใจในปฏิบัติการสกัดกั้นการแพร่ขยาย WMD ในกรอบ PSI รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อประสานงานหรือรับความช่วยเหลือในการตอบสนองต่อปัญหาการแพร่ขยาย WMD 
 ๑.๒ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและการปฏิบัติที่ส าคัญยิ่งในการสกัดกั้น (Enhancing 
Critical Interdiction Capabilities and Practices) เป็นการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
ขีดความสามารถในการสกัดกั้นการแพร่ขยาย WMD ระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิก PSI 
 ๑.๓ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการขยายการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ (Expanding Strategic Communications) 
เป็นการระบุให้มีการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ขยาย WMD ประสานข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเผยแพร่หลักการ
สกัดกั้นของ PSI โดยรวมถึงการสื่อสารเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน 
 ๑.๔ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินการ (Strengthening Authorities 
for Action) เป็นการระบุให้ประเทศสมาชิกด าเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายภายในประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ขยาย WMD ตามหลักการสกัดกั้นของ PSI โดยตระหนักว่า การด าเนินการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณี
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการไม่แพร่ขยาย  WMD รวมทั้งให้ประเทศสมาชิกได้ค านึงถึง
ผลกระทบและความท้าทายอันเกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีหรือวิธีการแบบใหม่ในการแพร่ขยาย WMD ด้วย 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS คร้ังที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Meeting of ACMECS Tourism Ministers) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์) เข้าร่วมการประชุม ซึ่ งที่ประชุม ACMECS ครั้งที่ ๓ รับทราบผลการประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความรว่มมอืทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งท่ี ๓ (The 3rd Meeting of ACMECS 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

Senior Officials) และหารือแนวทางการด าเนินงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ACMECS เช่น (๑) การให้ความส าคัญกับกลไก
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุม่แม่น้ าโขง [Greater Mekong Subregion (GMS)] โดยการอ านวยความสะดวก การเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงภูมิภาคของกลุ่มประเทศ ACMECS ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ (๒) การส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว โดยส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ส าคัญที่เช่ือมโยงในกลุ่มประเทศ ACMECS เช่น Southern Coastal Corridor (กัมพูชา-เมียนมา-ไทย-เวียดนาม) 
Northern Heritage Trail (ลาว-ไทย-เวียดนาม) และ (๓) ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น 
การประชุม ACMECS ครั้งที่ ๔ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS ครั้งที่ ๔ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุม ACMECS ครั้งที่ ๓ 
รับทราบการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ACMECS Tourism เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ประเทศ ACMECS รวมทั้งเห็นชอบให้สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว “5 Countries 
1 Destination” สนับสนุนการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศสมาชิก ACMECS และเห็นชอบในประเด็นที่ผู้แทน
ประเทศไทยเสนอเพิ่มเติมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS และมอบหมายให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมต่อไป ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เห็นควรให้มีการส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว
และการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาค ACMECS ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบรับรองการด าเนินการข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security 
Council : UNSC) ที่ ๒๔๐๒ (ค.ศ. ๒๐๑๘) ที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อต่ออายุมาตรการลงโทษ
สาธารณรัฐเยเมน โดยมีสาระส าคัญเป็นการห้ามการเดินทางและการอายัดทรัพย์สิน ตลอดจนข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องออกไปจนถึง
วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 ๒. กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมนเป็นประจ าทุกปี และเนื้อหา
ของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการไปได้
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิก
มาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐเยเมน เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรือยกเลิก
มาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 ๓. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักข่าวกรองแห่งชาติ ถือปฏิบัติ และปรับปรุงฐานข้อมูล
เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐเยเมน โดยเฉพาะรายช่ือบุคคลและองค์กรที่ต้องถูกมาตรการลงโทษ (ห้ามเดินทางและอายัด
ทรัพย์สิน) ให้ทันสมัยตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ (United Nations : UN) (http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2140)  
รวมทั้งแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อ  UN ต่อไป 
ทั้งนี้ UN จะปรับปรุงรายชื่อบุคคล องค์กรภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง การลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยเห็นชอบการยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมซึ่งลงนามเมื่อวันท่ี 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่
ระหว่างสองประเทศครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่น การส ารวจทรัพยากรแร่ การส่งเสริมการลงทุนในการใช้ประโยชน์ การค้าและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทรัพยากรแร่ การวิจัยและเทคโนโลยี รวมถึงการจัดตั้งคณะท างานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างไทยและ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

โมซัมบิก เป็นต้น โดยให้กระทรวงพาณิชย์สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในส่วนท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฉบับใหม่ ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกของคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนการค้า 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา รวมทั้งมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และหลังจากการลงนามแล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการรับรองผูกพันความตกลง
ของราชอาณาจักรไทยต่อสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งด าเนินการ
เจรจาเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ควรก าหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจาก
การด าเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อให้การก าหนดกิจกรรม โครงการ และกระบวนการการด าเนินการต่าง ๆ 
ของทั้งสองประเทศสามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติและน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรแร่ของทั้งสองประเทศ
ในระยะต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี ๒๕๖๑ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ในการประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปคประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยร่างแถลงการณ์ฯ 
มีสาระส าคัญคือ ให้สมาชิกเอเปคยืนยันและตระหนักถึงความร่วมมือในการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
เช่น การสนับสนุนการค้าพหุภาคี การด าเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ การจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก ความเช่ือมโยง
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การลงทุน มาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตและการค้าดิจิทัล 
ความสามารถทางการแข่งขันของการค้าภาคบริการ การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีนวัตกรรมและทั่วถึง การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
 ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างแถลงการณ์ฯ ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งในหลักการของร่างแถลงการณ์ฯ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยี ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากประเทศตน้แบบและน าแนวคดิ
มาปรับใช้กับประเทศไทย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้น าคณะเข้าพบหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
และเอกชนเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นส าคัญโดยสรุปคือ ภาครัฐควรมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก าหนดนโยบาย 
สร้างเครือข่าย เช่ือมโยงพื้นที่สร้างสรรค์ของเอกชน และสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
โดยจัดจ้างงานจากแหล่งภายนอก (outsource) และสนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

โดยปัจจัยความส าเร็จในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ การสร้างเวทีสาธารณะให้บุคคลจากต่างสาขาได้พบปะแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ แบ่งปันทักษะและประสบการณ์ (cross discipline) และผู้ประกอบการจะต้องได้รับการปลูกฝังแนวคิด (mindset) 
การท าธุรกิจแบบมืออาชีพ (entrepreneurship) เพื่อให้เข้าใจถึงการท าธุรกิจตามกลไกตลาด สะท้อนต้นทุน ก าไรที่แท้จริง รู้จักคดิ 
วิเคราะห์ วางแผน เพื่อขยายธุรกิจ และเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ 
 ๒. แนวทางการด าเนินการต่อไปของกระทรวงพาณิชย์ เช่น ร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยนวัตกรรมทางนโยบาย 
(Nesta) ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและยกระดับกระบวนการจัดท านโยบาย เชิญผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ 
มาเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักคิด และนักสร้างสรรค์ชาวไทย ศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อออกมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการและพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  สรุปผลการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ ( International 

Ministerial Conference on Inland Water Transport) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ 
(International Ministerial Conference on Inland Water Transport) ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ
ส าหรับภูมิภาคยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe : UNECE) ระหว่างวันท่ี ๑๖-๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ เมือง Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นหัวหน้าคณะ
เข้าร่วมการประชุมฯ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางปฏิ บัติด้านคมนาคม
ขนส่งทางน้ าภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมบทบาทของการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ 
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการขนส่งทางน้ าอย่างเต็มที่ และค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้น าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
ของไทยในระยะ ๒๐ ปี ที่ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านขนส่ง ๔ เรื่อง ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความสะอาดและปลอดภัย ความเสมอภาค
และเท่าเทียม และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งน าเสนอบทบาทด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ าภายในประเทศของไทย 
เช่น การที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการประสานการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง 
(Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River : JCCCN) เพื่อร่วมกัน
บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี
ส าหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ (Ministerial Declaration of the International 
Conference on Inland Transport) มีสาระส าคัญเพื่อส่งเสริมบทบาทของการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ เพ่ือส่งเสริมการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ าภายในประเทศ รวมถึงกองเรือพาณิชย์และท่าเรือให้ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมให้สาขาการขนส่ง
ทางน้ าภายในประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ต้องการของสาขาการขนส่ง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่  ๒๓ 

(23rd International Congress of the UIHJ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ ๒๓ (23rd International Congress of the UIHJ) ที่กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีได้ร่วมจัดการประชุมขึ้นในหัวข้อ
เรื่อง “หลักประกันความยุติธรรมที่มั่นคงและยั่งยืน : เจ้าพนักงานบังคับคดี องค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาล 
(Guaranteeing a Secure and Sustainable Justice : the Judicial Officer, an Essential Element of Good Governance)” 
เมื่อวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กรมบังคับคดีเป็นสมาชิกถาวร (Full Member) ของสภาเจ้าพนักงาน
บังคับคดีระหว่างประเทศ ซึ่งการเป็นสมาชิกแบบสมาชิกถาวรดังกล่าวจะมสี่วนให้กรมบังคับคดีมีสทิธิเต็มรูปแบบในการแลกเปลีย่น
และแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ และลงคะแนนเสียงในประเด็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี
ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเจ้าพนักงานบังคับคดีและมาตรฐานการบังคับคดีแพ่งให้มีประสิทธิภาพและรองรับ



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และสามารถน าเสนอพัฒนาการการบังคับคดีของไทยที่มีความทันสมัย
และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ ลงทุน
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๒. ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งจะมีวาระ ๓ ปี (๒๐๑๘-๒๐๒๑) โดยสมาชิกแบบถาวร
ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้ลงคะแนนเลือกนายมาร์ค สมิช เจ้าพนักงานบังคับคดีประเทศเบลเยียม 
เป็นประธานกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ และเลือกนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี 
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีบทบาท
ในการเสนอความคิดเห็นและเข้าร่วมบริหารงานของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเท่ียวเอเปคประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวเอเปคประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยร่างแถลงการณ์ฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างประเทศสมาชิกเอเปค
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การสร้างงาน และมาตรฐานอาชีพ
และเครื่องมือการฝึกสอน ซึ่งจะมีการด าเนินการในหลายมิติ เช่น (๑) สนับสนุนผู้ประกอบการในการเข้าถึงการบริการทางการเงิน 
นวัตกรรม และการสร้างงาน (๒) ให้ความส าคัญกับการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสตรีต่อการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และ (๓) สร้างโอกาสในภาคการท่องเที่ยวโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการอ านวยความสะดวกทางด้านการศกึษา 
การเข้าถึงทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และการจ้างงาน เป็นต้น 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของไทยนั้น หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

นโยบายท่ี 

๓ 

การลดความเหล่ือมล ้าของสงัคม 

และการสรา้งโอกาสการเขา้ถึง 

บริการของรฐั 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

 ๓.๑  เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ มี
บทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและจับคู่
ทางการค้า เป็นต้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานส าหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด้าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั งให้พิจารณาก้าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้ า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ได้ เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น 
 ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง  และช้ันนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจ าลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจ าลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจ าลองเสมือนจริง
ของสิงคโปร์ (Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่  
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐ และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
เพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะยาวต่อไปด้วย 
 
 
 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  พิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ 
ค.ศ. ๑๙๓๐ มีสาระส าคัญเพื่อจัดการกับปัญหาการใช้แรงงานบังคับที่ครอบคลุม ๕ ด้าน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกัน 
การคุ้มครอง การชดเชยช่วยเหลือเยียวยาและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน รวมทั้ง
การสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการแบ่งปัน
แนวปฏิบัติที่ดี และเรียนรู้ในการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าสัตยาบันสารเพื่อให้พิธีสารฯ มีผลผูกพัน ทั้งนี้ ให้ยื่นสัตยาบันสาร
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารฯ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 
ได้มีการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่มีระยะเวลาให้รัฐสมาชิกด าเนินการภายหลังการให้สัตยาบันได้ 
ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท้างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยส าหรับการท างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุ
กระเด็น ตกหล่น และพังทลาย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และ  
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๔ 
ควรเพิ่มเติมข้อความ ค าว่า “ที่มีมาตรฐาน” หลังค าว่า “อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” และหมวด ๓ การป้องกัน
อันตรายจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย ข้อ ๒๐ ควรเพิ่มเติมข้อความ ค าว่า “และต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ” 
หลังค าว่า “...ป้องกันอันตรายนั้นได้” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง ขยายก้าหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการน้าส่งเงินสมทบ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
และการน าส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการขยายก าหนดเวลากรณีนายจ้าง
ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและน าส่งเงินสมทบ โดยวิธีการน าส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ออกไปอีก ๗ วันท าการนับแต่วันที่พ้นก าหนดวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ โดยให้มีผลใช้บังคับส าหรับค่าจ้าง
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้กระทรวงแรงงานเร่งประชาสัมพันธ์
และสร้างมาตรการจูงใจเพื่อให้นายจ้างเกิดความเช่ือมั่นในการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของนายจ้าง 
ซึ่งจะส่งผลที่ดีขึ้นในการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing Business) ในการประเมิน
ของธนาคารโลกครั้งต่อไป ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง การจัดท้าฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 
 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการและการก าหนด
มาตรการในการก ากับดูแลผู้ใช้แรงงานในภาพรวมได้อย่างครบถ้วนท้ังระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท าฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น แรงงานที่ท า งานไม่เต็มเวลา 
แรงงานที่รับงานไปท าที่บ้าน แรงงานที่ท างานแบบเหมาช่วง แรงงานที่ท างานระยะสั้น แรงงานผู้พิการ แรงงานผู้สูงวัย เป็นต้น 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และให้น าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 

 ๓.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การท าการตลาด และการแนะน าอาชีพใหม่
เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบเป็นระยะ ๆ  นั น ให้รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก้ากับให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด้าเนินการเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การกู้เงินนอกระบบของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี หรือลดหนี  เปลี่ยนหนี นอกระบบ
เป็นหนี ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดหนี นอกระบบขึ นอีกในระยะยาว รวมทั งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปราม 
ผู้มีอิทธิพลในพื นที่ โดยเฉพาะนายทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ทั งนี  ให้เร่งรัดด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖ เดือน 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับ ติดตามการด าเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยค านึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ภายใน
ชุมชนและน าผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาน าแนวทางการจัดอาหารให้แก่
เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการด าเนินการ และให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี ้



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่
ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและ
ประเมินผลส าเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่ง
ด าเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ าและคูคลอง ดังนี้ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการก าจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ว และ  
ให้ก ากับติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจ านวนข้ึนอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าล าคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า
และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดน าผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการก าจัดผักตบชวา      
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์          
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการน าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
                ๔. ด้านอื่น ๆ ในการด าเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ท ากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน   
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการป้องกัน แก้ไข และ    
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าวของส่วนราชการ ให้พร้อมก่อน   
ที่จะเริ่มด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น 
ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นไม้ประจ าจังหวัด เป็นต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง 
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้ 
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก้ากับให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด้าเนินการเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี หรือลดหนี  เปลี่ยนหนี นอกระบบเป็นหนี ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดหนี นอกระบบ
ขึ นอีกในระยะยาว รวมทั งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื นที่ด้วยนั น ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน 
ทั งนี  ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท้าบัญชีสถานภาพหนี  โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ส้าคัญ
ให้ชัดเจนด้วย เช่น แหล่งที่มาของหนี  ข้อมูลเจ้าหนี /ลูกหนี  จ้านวนหนี ที่เกิดขึ น เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลการด้าเนินงานต่อไป 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

ของกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กลุ่ม
ลูกจ้างเหมาดังกล่าว ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาด าเนินการบนพื้นฐานของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเท่าเทียมกันด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ของการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญอย่างชัดเจน เช่น การจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบและการวัดผล
การศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าว เป็นต้น เพื่อใช้ในการช้ีแจงและสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน
ให้ถูกต้องต่อไป ท้ังนี้ ให้รายงานข้อมูลผลการด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเกี่ยวกับความจ าเป็น
เหมาะสมและแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ด้านนวัตกรรมและการวิจัยของประเทศที่เกิดจากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ากับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการบางส่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ไตรมาสที่ ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น ๖ กระทรวง ๑๔ หน่วยงาน ตั้งแต่วันท่ี 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๙.๙๐ ล้านบาท โดยด าเนินการจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๒,๔๒๖.๒๖ ล้านบาท และด าเนินการจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน ๕๓.๖๔ ล้านบาท มีประชาชน
และเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จ านวน ๓๐๕,๗๕๐ ราย พื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟู จ านวน ๑,๐๖๕,๙๕๑ ไร่ 
เส้นทางคมนาคม ถนนได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม จ านวน ๒๕๑ สายทาง ระบบส่งน้ า พนัง ฝาย และแหล่งน้ าได้รับการซ่อมแซม 
ฟื้นฟู จ านวน ๓๑๑ แห่ง รวมทั้งอาคารสถานที่ ทรัพย์สินทางราชการได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง จ านวน ๒๗๕ รายการ ตามที่
ส านักงบประมาณเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงบประมาณประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการตามมาตรการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยก าหนดให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อเดือน ต่อบุตร ๑ คน 
จ านวนคราวละไม่เกิน ๓ คน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องดว่น 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณที่เห็นควรมีการรองรับในเรื่องจ านวนเงิน
ของกองทุนประกันสังคมที่จะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว รวมทั้งควรให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการและก าหนดกลไกการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่ก าหนด และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยมีความคืบหน้า
ด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเป้าหมายด าเนินการระยะแรกในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ จ านวน ๕๐ ชุมชน ๗,๐๖๙ ครัวเรือน 
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีพื้นที่สามารถด าเนินการได้ ๒๙ ชุมชน ๒,๖๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๘ ของเป้าหมาย
ด าเนินการทั้งหมด ประกอบด้วย บ้านที่สร้างแล้วเสร็จ จ านวน ๑,๑๙๐ ครัวเรือน จาก ๑๘ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๓ และ
บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน ๑,๒๓๑ ครัวเรือน จาก ๑๙ ชุมชน โดยมีพื้นที่พร้อมเริ่มก่อสร้าง จ านวน ๒๑๔ ครัวเรือน 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง การลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 

หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และเห็นชอบในหลักการ
และแนวทางการด าเนินการการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ โดยผลการลงทะเบียนโครงการ
ลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 
๑๔.๒ ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสิ้น ๑๑.๔ ล้านคน (เป็นผู้สูงอายุ ๓.๖ ล้านคน และเป็นผู้พิการ ๓.๘ แสนคน) ซึ่งทั้งหมด
เป็นผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปัจจุบันมีผู้รับบัตรสวัสดิการฯ แล้ว ๑๑.๑ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของผู้ที่ผ่าน
คุณสมบัติทั้งหมด และมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว 
๒๗,๐๐๐ ล้านบาท ส าหรับแนวทางการด าเนินการการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 
หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ โดยผ่านกลไกการด าเนินงาน
ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เห็นควรพิจารณาวิธีการลงทะเบียนและวิธีการตรวจสอบการลงทะเบียนที่เหมาะสม รวมถึงการอ านวยความสะดวกที่จะเอื้อ
ต่อการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
และเมื่อกระทรวงการคลังด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม และได้จ านวนผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้ด าเนินการตามนัยมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาสแรก 
แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งควรประเมินจ านวนผู้ที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติมและงบประมาณท่ีต้องใช้ในเบื้องตน้ 
ตลอดจนควรมีการติดตามผลภาระต่องบประมาณที่เกิดขึ้นจริงและผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่าสงวน 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ้าปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ  ๕ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) สถานการณ์ด้านสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(๒) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง เช่น การทรมานและการบังคับสูญหาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น สิทธิทางการศึกษา สิทธิการท างาน (๔) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของบุคคล ๖ กลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี และ (๕) สถานการณ์ที่เป็นประเด็นร่วม ๕ ประเด็น เช่น การค้ามนุษย์ สถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และรายงานผลการปฏิบั ติงาน
ของ กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๐ ของ กสม. 
ซี่งมีภารกิจการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๙ เรื่อง และ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของ กสม. ตามที่ กสม. เสนอ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นชอบและมีความเห็นเพิ่มเติมต่อข้อเสนอแนะของ กสม. โดยให้ส่งความเห็นของหน่วยงาน
ดังกล่าวไปเพื่อ กสม. พิจารณาต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 



 

 

นโยบายท่ี 

๔ 

การศึกษาและเรียนรู ้

การทะนุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น 
ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นไม้ประจ าจังหวัด เป็นต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง 
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้ 
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั้น ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดงักล่าวให้แลว้เสรจ็โดยเรว็ และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน 
ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าบัญชีสถานภาพหนี้ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ให้ชัดเจนด้วย เช่น แหล่งที่มาของหนี้ ข้อมูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ จ านวนหนี้ที่เกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กลุ่ม
ลูกจ้างเหมาดังกล่าว ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาด าเนินการบนพื้นฐานของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเท่าเทียมกันด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ของการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคัญอย่างชัดเจน เช่น การจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบและการวัดผล
การศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าว เป็นต้น เพ่ือใช้ในการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน
ให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูลผลการด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเกี่ยวกับความจ าเป็น
เหมาะสมและแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ด้านนวัตกรรมและการวิจัยของประเทศที่เกิดจากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ากับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการบางส่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ    
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การท าการตลาด และการแนะน าอาชีพใหม่
เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ น้ัน ให้รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการด าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินนอกระบบของเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุน  
ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ท้ังนี้ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับ ติดตามการด าเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยค านึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์
ภายในชุมชนและน าผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซ้ือจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชน
มีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ พิจารณาน าแนวทาง   
การจัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการด าเนินการ และให้เร่งด าเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ 
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่
ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและ
ประเมินผลส าเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่ง
ด าเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ าและคูคลอง ดังนี้ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการก าจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ ว และ  
ให้ก ากับติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจ านวนข้ึนอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าล าคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า
และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดน าผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการก าจัดผักตบชวา      
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

                    ๓.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์          
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการน าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
                ๔. ด้านอื่น ๆ ในการด าเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ท ากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน   
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการป้องกัน แก้ไข และ    
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าวของส่วนราชการ ให้พร้อมก่อน   
ที่จะเริ่มด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย 
 

 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 ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง  ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต 
 ๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
       และโรคอุบัติซ ้า  
 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๖ 

การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการด าเนินการในการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๒ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๓ ให้ส านักงบประมาณน าข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไปเปิดเผยในเว็ปไซต์ของส านักงบประมาณ (www.bb.go.th) และจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
และน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนที่ก าหนดในปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการด าเนินงานและการขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน  า

และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้

                ๑. รับทราบสถานะการด าเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และเหตุผลความจ าเป็นของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ยังด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ โดยพบว่า โครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ส่วนใหญ่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ แต่ยังคงมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
เช่น ปัญหาการเข้าใช้พื้นที่ และปัญหาอุทกภัย ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะด าเนินการต่ออีก ๑๑ หน่วยงาน 
รวม ๑๒๖ โครงการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการด าเนินงานของแต่ละ
โครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการและจะด าเนินการต่อ โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินกู้ในช่วงปีงบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ และมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการด าเนินโครงการในภาพรวมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และให้กระทรวง       
ต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้ฯ ให้เสร็จสิ้น ตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ โดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งให้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการส่งให้กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และก ากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินงานตาม



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินโครงการให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติทราบด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป    
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๓. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะยกเลิกโครงการ ด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบ
ยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ไปยังกระทรวงการคลัง (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) เพื่อให้กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกโครงการและ
ยกเลิกการใช้เงินกู้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจากการด าเนินโครงการที่แล้วเสร็จเข้าบัญชี “เงินฝาก
เงินกู้ส าหรับโครงการเงินกู้ฯ” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยเร็วต่อไป 
                ๕. ให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรมีการติดตาม
และเร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบเป็นระยะ รวมทั้งควรมีการจัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเงินกู้ฯ หลังจากโครงการเงินกู้ ฯ        
ได้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ามาตรการเชิงนโยบายของรัฐบาลในอนาคตต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๔๗๐,๕๕๘.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๑ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๘ 
(เป้าหมายก าหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๒๙) โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ ๑ จ านวน ๕๗๒,๗๙๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ 
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประสบปัญหาเรื่องความพร้อมของพื้นที่ กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
และราคาที่ดิน ท าให้การด าเนินการล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัต ิไม่มผีูย้ืน่
เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ และเป็นรายการที่มีคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะหรือจัดหาจากต่างประเทศ เป็นต้น 
 ๑.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และด าเนนิการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
รวมทั้งก ากับดูแลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด 
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นส าคัญ ตลอดจนหารือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป 
 ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
รวมทั้งให้พิจารณาจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของการด าเนินงานต่าง ๆ และให้น าเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมมาด าเนินการ
เป็นล าดับแรก 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๒ การปรับเปลี่ยนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน และปรับเปลี่ยน
หน่วยงานต้นสังกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ 
 ๒. ให้น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕๐ คน ตามสัดส่วนที่ส านักงบประมาณเสนอ โดยในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี จ านวน ๑๐ คน 
ให้ประกอบด้วย 
 ๑.   นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ๒.   นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๓.   นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
 ๔.   นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ๕.   นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ อดีตรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 ๖.   นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๗.   นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์ อดีตรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 ๘.   นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 ๙.   นายภูมิรักษ์ ชมแสง รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 ๑๐. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต 
 ๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
  

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การก าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน  าตาลทรายขั นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ าตาลทรายเป็นรายเขต ๙ เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ ๑,๐๘๓.๘๖ บาท ณ ระดับความหวาน



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

ที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๖๕.๐๓ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิต
และจ าหน่ายน้ าตาลทราย เท่ากับ ๔๖๔.๕๑ บาทต่อตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน และส านักงบประมาณเกี่ยวกับการให้เงินเพิ่มค่าอ้อยให้กับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยจากส่วนต่างของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายกับราคาอ้อยขั้นต้น และหักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เห็นควรให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและ
ประโยชน์ท่ีเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับในโอกาสแรก ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมก ากับดูแลสถานะเงินกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ 
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอ้อยและน้ าตาลทราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั งท่ี ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (สิ้นสุดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจเร่งรัดและติดตามการด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานดังกล่าว เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในกรอบวงเงิน ๒,๓๐๓,๒๖๗,๗๓๓.๖๘ บาท
ที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๐๘๓,๐๘๔,๕๒๐.๖๕ บาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๒. ให้ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดเป้าหมายการด าเนินการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ระยะที่ ๒ โดยมุ่งเน้นภารกิจการจัดการปัญหาหนี้สินทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียที่ท ากินภายในช่วงเวลาดังกล่าว การส ารวจและจ าแนกข้อมูลหนี้สินเกษตรกรทั้งที่มีคุณสมบัติและขาดคุณสมบัติ
ตามกฎหมายปัจจุบัน และการจัดท าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ให้แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกเหนือบทบาทและภารกิจ
ตามกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

      ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
  ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเท่ียว และด้านคุณภาพชีวิต 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 ๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ๕ จังหวัด 
(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อีสานใต้ และขยายหรือพัฒนาต่อยอดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองรอง อันจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายรัฐบาล 
ซึ่งเห็นควรสนับสนุนโครงการที่ต้องเร่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔๕ โครงการ วงเงิน ๒๙๗.๓๙ ล้านบาท 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗๐ โครงการ วงเงิน ๕๕๔.๓๗ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้และพื้นท่ีใกล้เคียงเร่งด าเนินการเพื่อสง่เสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีดังกลา่ว
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในเขตพื้นท่ีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการให้บริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ
กับความสะอาด หลักสุขอนามัย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั งที่เป็นไม้ยืนตน้ 
ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึ ง ต้นยางนา ต้นไม้ประจ าจังหวัด เป็นต้น ในพื นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพ่ิมมากขึ น เช่น บริเวณพื นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื นที่ให้เกิดความร่มร่ืน สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั งพื นที่ดังกล่าวหลายแห่ง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้ 
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั้น ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดงักล่าวให้แลว้เสรจ็โดยเรว็ และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน 
ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าบัญชีสถานภาพหนี้ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ให้ชัดเจนด้วย เช่น แหล่งที่มาของหนี้ ข้อมูลเจ้าหนี้ /ลูกหนี้ จ านวนหนี้ที่เกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

ของกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กลุ่ม
ลูกจ้างเหมาดังกล่าว ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาด าเนินการบนพื้นฐานของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเท่าเทียมกันด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ของการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญอย่างชัดเจน เช่น การจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบและการวัดผล
การศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าว เป็นต้น เพื่อใช้ในการช้ีแจงและสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน
ให้ถูกต้องต่อไป ท้ังนี้ ให้รายงานข้อมูลผลการด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
  ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเกี่ยวกับความจ าเป็น
เหมาะสมและแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ด้านนวัตกรรมและการวิจัยของประเทศที่เกิดจากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ากับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการบางส่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานผลการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse (ITB) 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse (ITB) 2018 ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งงาน ITB 2018 
เป็นงานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคัญที่สุดของโลก โดยในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดรูปแบบและกิจกรรมภายในคูหาประเทศไทยด้วย Theme : Amazing Thailand ในแนวคิด Open to the new shades of Thailand 
โดยเน้นสินค้าและบริการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชน (Local Tourism) และประสบการณ์การเรียนรู้
ตามทิศทางการตลาด Marketing 4.0 ส าหรับกิจกรรมส าคัญภายในงาน เช่น การจัดงาน Thailand Networking Lunch โดยเชิญ
สื่อมวลชน บริษัทน าเที่ยวในตลาดยุโรป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังข้อมูลด้านนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
และการจัดงาน Thailand Mini Mart เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างพันธมิตรทางด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นการเชิญ
ผู้ประกอบการจากเมืองรองเพื่อมาพบปะเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการสาธิต
งานหัตถกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผลส าเร็จจากการเข้าร่วมงาน ITB 2018 ผู้ประกอบการไทย (Seller) ได้เจรจาธุรกิจกับบริษัทจากตลาดยุโรป 
(Buyer) เฉลี่ย ๒๖ ราย (มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเจรจาเฉลี่ย ๒๓ ราย) เป็นคู่ค้ารายเดิมเฉลี่ย ๑๖ ราย และรายใหม่เฉลี่ย ๑๐ ราย 
และมีแนวโน้มในการท าสัญญาเฉลี่ยร้อยละ ๕๘ ซึ่งในภาพรวมเป็นที่น่าพึงพอใจและสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมาย
ยอดนิยมทางการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องส่งเรื่องดังกล่าว
ให้กระทรวงการคลังและ/หรือส านักงบประมาณก่อน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
แล้วให้ส่งเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นของกระทรวงการคลังและ/หรือส านักงบประมาณไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 
 ๒. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องที่จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คืนให้แก่
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

๖.๘ แก้ปัญหาน  าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน  าในบางพื นที่และบางฤดูกาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต 
 ๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

        ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี ้
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ น รวมทั งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานส าหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพ่ือให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ นด้วย 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้ า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น 
 ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง  และช้ันนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจ าลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจ าลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจ าลองเสมือนจริงของสิงคโปร์ 
(Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ 
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐ และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ขออนุมัติจัดตั ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพ่ือด าเนินโครงการ

โรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพื นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล  
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้    
ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล โดยมีปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน ๑๒ เมกะวัตต์ ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย 
โดยขอให้เร่งรัดการเข้าร่วมกิจการโดยชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ และพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการเข้าร่วม
กิจการดังกล่าวในระยะต่อไปตามความเหมาะสม 
                ๒. อนุมัติให้บริษัท พีอีเอฯ จัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ จ านวน ๓ บริษัท ได้แก่ (๑) บริษัท ประชารัฐชีวมวล 
นราธิวาส จ ากัด (จังหวัดนราธิวาส) (๒) บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด (จังหวัดปัตตานี) และ (๓) บริษัท ประชารัฐชีวมวล 
บันนังสตา จ ากัด (จังหวัดยะลา) เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงาน
ผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล โดยให้บริษัท พีอีเอฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ของส่วนทุน และภาคเอกชน/วิสาหกิจชุมชน ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ ๖๐ ของส่วนทุน (วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ ๑๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ    
โดยในขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยบริษัท พีอีเอฯ ประสานงานกับกระทรวงพลังงานเพื่อด าเนินการ
เชิญชวนและสรรหาชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการฯ โดยเร็ว เพื่อให้การด าเนินโ ครงการฯ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๑) เมื่อวันที่        
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การร่วมลงทุนของชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนเมื่อเริ่มต้นโครงการฯ ให้เป็นไปตามความพร้อมและ
ความสามารถของชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในระยะต่อไปได้ตามความเหมาะสม 
                ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมุ่งด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล  
ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจากการรับซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงในพื้นที่ และสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมถือหุ้น 
รวมทั้งควรมีการจัดการน้ าเสียและกลิ่นรบกวนจากลานกองเชื้อเพลิง การจัดการน้ าหล่อเย็นและฝุ่นละอองจากกระบวนการเผาไหม้
เช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และควรพิจารณา
ทบทวนสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท พีอีเอฯ เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางและสภาพแวดล้อม     
ทางธุรกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                ๔. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก ากับให้บริษัท พีอีเอฯ เร่งท าความเข้าใจกับประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ วิธีการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จะได้รับ 
รวมทั้งแนวทางการป้องกันมลพิษด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการฯ ด้วย 

 

        ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

        ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต 
 ๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ๑ และผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กับภูมิภาคอื่น ได้ก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท้ังทางถนน ทางราง และทางอากาศ ให้ครอบคลุมในภูมิภาคเดียวกัน และเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ขนส่งระหว่างภูมิภาค ทั้งภาคกลาง และกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่ชายแดน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายการเดินทาง
ให้เกิดการเช่ือมโยงทั่วถึงตลอดแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) เช่ือมโยง
ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) และตอนบน (หนองคาย เลย อุดรธานี 
หนองบัวล าภู นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) (๒) เช่ือมโยงภายในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒ (สุรินทร์ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี) และพื้นที่ชายแดน (๓) เช่ือมโยงไปยังภาคกลาง 
และกรุงเทพมหานคร และ (๔) เชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออก 
 ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักเพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ ได้ด าเนินการปรับปรุงเส้นทางหลวง
ให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร
ของทางหลวงสายหลัก และ (๒) การปรับปรุงเส้นทางให้เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 
 ๓. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ และนันทนาการ ได้ด าเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ สามารถเช่ือมโยงการเดินทางได้อย่างสะดวก และปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) 
ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยมีโครงการส าคัญ 
ได้แก่ (๑) พัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (๒) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดนครราชสีมา และ (๓) การด าเนินงาน
สนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (Moto GP 2018) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
(เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ให้กระทรวงคมนาคมเร่งจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

ขนส่งของประเทศในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้มีความเช่ือมโยงกันทั้งระบบขนส่งหลัก ระบบขนส่งเสริม ( Feeder 
System) และการพัฒนาระบบการจัดการสินค้า บริการ และโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และรองรับการขยายตัวของเมืองต่าง ๆ ด้วย 
และให้น าแผนแม่บทดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว โดยในการจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นหลักการในการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การก าหนดรายละเอียด การก าหนด
รูปแบบรายการของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ให้ยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า ครบถ้วน จ าเป็น เหมาะสม และ
ประโยชน์ใช้สอยในแต่ละกรณีเป็นส าคัญ โดยไม่น าข้อจ ากัดด้านงบประมาณมาเป็นปัจจัยที่ท าให้ต้องลดทอนภาระงานหรือปรับเปลี่ยน
แนวทางการด าเนินงานท่ีจ าเป็นและควรต้องด าเนินการของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ออกไป ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ และท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ในภายหลัง เช่น การก าหนดแนวสายทาง
ที่กีดขวางทางน้ า การออกแบบทางแยก/ทางลอดของถนนที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการจราจรและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย เป็นต้น 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

       ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

   

       ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ และแนวทางการบริหารจัดการ

สับปะรดโรงงานในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เกี่ยวกับสถานการณ์สับปะรด ปี ๒๕๖๑ และแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดโรงงานในเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน ๒๕๖๑ เช่น มาตรการน าสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ มาตรการผลักดันการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ  
และมาตรการรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดเพิ่มขึ้น เป็นต้น รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสบัปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ต่อไป ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ด าเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อพิจารณาเง่ือนไขและวิธีการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจากโครงการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
ในการรวบรวมผลผลิตสับปะรดผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
 

       ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ   
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

       ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

  



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยก าหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล บทบาทหน้าที่ของวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด การยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
การเพิ่มบทบาทหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนเงินทุน และบทก าหนดโทษทางปกครองต่อผู้ที่น าช่ือวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคลไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและส่งผลดีตอ่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักเลข าธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการสนับสนุนให้มีกลไก หน่วยงาน และงบประมาณในการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน
สามารถจัดท างบแสดงฐานะการเงิน และพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มเติมผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะต่อไป รวมทั้งควรก าหนดบุคคลหรือกลไกในการตรวจสอบ
กิจการของวิสาหกิจชุมชนให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการประกอบกิจการของนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางก ารด าเนินการ     
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่าง   
ครบวงจรมากยิ่งขึ น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การท าการตลาด และ        
การแนะน าอาชีพใหม่เพ่ือต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ น้ัน ให้รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการด าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินนอกระบบของเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุน  
ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ท้ังนี้ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับ ติดตามการด าเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยค านึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ภายใน
ชุมชนและน าผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาน าแนวทางการจัดอาหารให้แก่



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการด าเนินการ และให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี ้
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่
ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและ
ประเมินผลส าเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เร่งด าเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ าและคูคลอง ดังนี้ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการก าจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ว และ  
ให้ก ากับติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจ านวนข้ึนอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าล าคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า
และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดน าผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการก าจัดผักตบชวา     
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์          
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการน าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
                ๔. ด้านอื่น ๆ ในการด าเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ท ากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน   
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการป้องกัน แก้ไข และ    
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าวของส่วนราชการ ให้พร้อมก่อน   
ที่จะเริ่มด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย 
 

 ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม 
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยการประชุมฯ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ในการใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 
และการขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ๑.๒ เรื่องเพื่อทราบ จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ การด าเนินงานของคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการด าเนินงานอื่น ๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 ๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งรัดติดตามการด าเนินโครงการขยายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) รวมทั้งให้เร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการเปิดให้ประชาชนในพ้ืนท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไม่อาจช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีไ่ด้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยขยายระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
เพื่อให้สามารถประกอบกิจการและช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ในที่สุดบนพื้นฐานความเป็นจริงในสังคม 
ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมรับทราบและมีมติในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ 
ได้แก่ ความคืบหน้าการด าเนินการของยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สรุปผลการปฏิบัติราชการของ
คณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก ความคืบหน้าการด าเนินการรวมร่างพระราชบัญญัติก ากับกิจการอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... และนโยบายการก าหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการเข้าตลาด
ของดาวเทียมต่างชาติ (Landing Right and Market Access Policy) 
 ๒. ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ ได้แก่ 
แนวทางการบริหารเอกสารข่ายงานดาวเทียมและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามมาตรา ๖๐ แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. ทีป่ระชุมได้มีมติในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ โครงการดาวเทียม THEIA ของประเทศสหรัฐอเมริกา และแนวทาง
การด าเนินงานเพื่อจัดตั้งส านักงานประสานงานภูมิภาค (Regional Liaison Office : RLO) ของส านักงานกิจการอวกาศส่วนนอก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of Outer Space Affairs) ในประเทศไทย 
 

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย มูลค่า
การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูง ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึน้ 
การเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าของรัฐบาลขยายตัว ในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลปรับตัวลดลง ในด้านการผลิต ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ส่วนรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัว
ในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง การขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อรวมกับการขยายตัวในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส่งผลให้เครื่องช้ีส าคัญ ๆ ทางเศรษฐกิจในช่วง ๒ เดือนแรก
ของไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ ขยายตัวสูงกว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ 
และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า การจ้างงานลดลงเล็กน้อยแต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ดุลการค้าและดุลบริการ
เกินดุลต่อเนื่องและส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

 ๒. เศรษฐกิจโลก ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของเครื่องช้ีทางเศรษฐกิจ
ในประเทศส าคัญ ๆ น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยูโรโซน และญี่ปุ่น ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ของการบริโภคภายในประเทศและการผลิตภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนซึ่งยังขยายตัวได้ดีตามการขยายตัวของการส่งออก
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียอื่น ๆ ส่วนใหญ่ขยายตัวได้ดีตามการผลิตและการบริโภค
ภายในประเทศ ในขณะที่การส่งออกเริ่มชะลอตัว 
 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒๔๑,๖๔๘,๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ (ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า) รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความส าคัญในการควบคุม ก ากับ ดูแล ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
การจัดท าฐานข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสินค้า บริการ และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ ควรมุ่งเน้นการศึกษา
เชิงลึกธุรกิจแต่ละประเภทท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาด ตลอดจนก าหนดแนวทางการท างานที่ชัดเจน เป็นระบบ และ
ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงวางแนวปฏิบัติในการวินิจฉัย
เรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระท าความผิดที่สอดคล้องตามหลักสากล อีกทั้งควรมีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่
ผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะ ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

กองทุนหมุนเวียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๑ ในกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ โดยให้กระทรวงพลังงานและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประสานงานในรายละเอยี ด
กับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เพื่อด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับทุนหมุนเวียน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
ในโอกาสแรก โดยค านึงถึงประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 ๓. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทย (Trade in Services Performance and 
Potential Index : TSPPI) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามทีก่ระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๓ ติดต่อกัน 
อยู่ที่ระดับ ๑๐๖.๕ สูงขึ้นร้อยละ ๔.๙ (YoY) โดยสาขาบริการส าคัญที่ขยายตัวสูงขึ้น ได้แก่ การขายส่งและขายปลีก การเงิน
และการประกันภัย การขนส่งและสถานที่จัดเก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โดยปัจจัยที่ท าให้ภาคบริการขยายตัว 
มาจากการขยายตัวสูงของจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน มูลค่าส่งออกบริการ และดัชนีราคาหุ้นภาคบริการในตลาดหลักทรัพย์ 
รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน จ านวนนิติบุคคลและมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สุทธิ  
เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ และความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ SMEs 
 ๒. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการรายสาขา มีสาขาภาคบริการที่ขยายตัว จ านวน ๘ สาขา โดยสาขาท่ีขยายตัวเร่งขึ้น 
ได้แก่ การขายส่งและการขายปลีก การเงินและการประกันภัย การขนส่งและสถานท่ีจัดเก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
และศิลปะ ส่วนสาขาที่ยังคงขยายตัวแต่ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการศึกษา 
ขณะที่สาขาที่หดตัว ได้แก่ การก่อสร้าง ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมการบริหาร และกิจกรรม
การบริการด้านอ่ืน ๆ 
 ๓. แนวโน้มภาวะการค้าภาคบริการในปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเห็นการปรับรูปแบบ
การบริการที่ชัดเจนมากขึน้ เพื่อรองรับยุคดิจิทัล ส าหรับสาขาบริการที่มีศักยภาพและแนวโน้มขยายตัวได้ดี ได้แก่ สาขาการขายส่ง
และขายปลีก สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาสุขภาพ และสาขาอสังหาริมทรัพย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗๙ (YoY) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๙ เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๐.๖๓ (YoY) โดยสาเหตสุ าคัญ
ของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากปัจจัยด้านการบริโภคและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในหมวดที่มิ ใช่อาหารสด รวมทั้ง
การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาหมวดผักสด โดยดัชนีราคาผู้บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗๙ (YoY) จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา
กลุ่มพลังงาน และการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาของกลุ่มอาหารบางรายการ เช่น ผักสด (มะนาว กะหล่ าปลี) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
(กาแฟผงส าเร็จรูป ชาส าเร็จรูป) และอาหารส าเร็จรูปและข้าว ในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ ๑.๔ (YoY) จากการลดลง
ของดัชนีราคาในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดผลผลิตเกษตรกรรม เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ เป็นต้น และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานพาหนะ เป็นต้น ส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒.๗ จากการเพิ่มขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
 ๒. แนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ อุปสงค์โดยรวมยงัขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะอุปสงค์ในภาคนอกเกษตร
ที่เกิดจากการลงทุนต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคบริการและการส่งออกที่ยังขยายตัวได้สูงอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับภาคเกษตร แม้ว่าจะยังคงมีปัญหากับราคาสินค้าเกษตรที่ยังหดตัว ส่งผลต่อรายได้และก าลังซื้อของประชาชนกลุ่มนี้  
แต่ราคาสินค้าเกษตรส าคัญในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
และมันส าปะหลังสด รวมทั้งอาหารทะเลบางชนิด ในขณะที่สินค้าเกษตรส าคัญอื่น ๆ ยังมีปัจจัยด้านผลผลิตและความต้องการ
ที่ยังไม่สมดุล โดยคาดว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปี ๒๕๖๑ จะสามารถปรับตัวเข้าสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน
ตามที่รัฐตั้งไว้ที่ร้อยละ ๒.๕±๑.๕ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๒ 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และแนวโน้มไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และแนวโน้มไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ 
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๔.๗ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลให้ดัชนีขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ การกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม น้ ามันพืช 
และ Hard Disk Drive ด้านการน าเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การน าเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมูลค่า 
๑,๓๙๕.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๔ (YoY) ส่วนการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า) มีมูลค่า 
๖,๙๐๒.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๖ (YoY) ส าหรับสถานสภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
การประกอบกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) : มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ๒๗๘ โรงงาน ลดลงร้อยละ ๑๘.๒๔ 
และมียอดเงินลงทุนรวม ๑๓,๗๘๓ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๙.๙๑ ขณะที่การเลิกกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) : มีโรงงาน
ที่ปิดด าเนินกิจการ ๙๖ ราย ลดลงร้อยละ ๓๐.๔๓ และมีเงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลคา่รวม ๙๐๔ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๗๕.๔๔ 
 ๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวเป็นบวก
ในช่วงร้อยละ ๓.๕-๔.๐ (YoY) ขยายตัวมากกว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ขยายตัวร้อยละ ๐.๘ (YoY) 
โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่คาดว่าจะขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
แรงขับเคลื่อนในการลงทุนภาครัฐ และการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การเสนอข้อมูลการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบข้อมูลการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of 
Preference : GSP) ของสหรัฐฯ ซึ่งได้ประกาศต่ออายุโครงการ GSP แก่ประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา อีก ๓ ปี ตั้งแต่วันท่ี 
๑ มกราคม ๒๕๖๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งจ าเป็นต้องทบทวนรายช่ือประเมินคุณสมบัติประเทศที่ได้รับสิทธิด้วย โดยได้ประกาศ
รายช่ือประเทศที่ต้องถูกทบทวนประเมินคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย และคาซัคสถาน เป็นต้น โดยไทยไมอ่ยู่
ในรายช่ือดังกล่าว เนื่องจากไทยมีแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการปราบปราม
และการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี สภาผู้ผลิตสุกรสหรัฐฯ (National Pork Producers 
Council : NPPC) ได้ยื่นค าร้องขอให้ United States Trade Representatives (USTR) พิจารณาตัดสิทธิ GSP แก่ไทย เนื่องจาก
ไทยไม่เปิดตลาดสินค้าให้แก่สหรัฐฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุผลจากการที่ไทยห้ามน าเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ที่มีสารเร่งเนื้อแดง 
ซึ่ง USTR จะน าประเด็นดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนที่จะประกาศรับค าร้องในช่วงพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงพาณชิย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสขุ 
เป็นต้น รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เช่น การติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทย และการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ต่อการทบทวนประเมินคุณสมบัติประเทศที่ได้รับสิทธิ (Country Assessment) เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ GSP อย่างต่อเนื่อง และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของสหรัฐฯ ในอนาคต อาทิ ขยายการค้าไปยังตลาดใหม่ ๆ และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในประเทศที่ได้รับสิทธิ
ดังกล่าว เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

รายงานการเงินแผ่นดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย งบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

 ๑. งบรายได้และค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวน ๑๗๖,๕๗๓.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม และรัฐบาลมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๓๒,๖๕๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๘ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายจากเงินงบประมาณ
จากหน่วยงาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากงบลงทุน งบอุดหนุน และงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รัฐบาลมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๔๓,๙๒๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๙ 
 ๒. งบแสดงฐานะการเงิน รัฐบาลมีสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน 
๒,๐๒๐,๒๙๙.๔๓ ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๔๗๐,๐๗๑.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๘ 
เป็นผลจากการปรับปรุงลดทุนของหน่วยงาน การด าเนินงานประจ าปีที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สะสม การปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดระยะยาว 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ 
ขยายตัวร้อยละ ๔.๘ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๔.๐ ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ ๒๐ ไตรมาส 
และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒.๐ 
(QoQ_SA) โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๓.๖ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ ๑.๙ การลงทุนรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๔ การส่งออกสินค้ามีมูลค่า ๖๑,๗๘๘ ล้านดอลลารส์หรฐั ขยายตัวร้อยละ ๙.๙ การน าเข้าสินค้ามีมูลค่า ๕๕,๑๕๓ 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๖.๓ การผลิตสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม
ขยายตัวเร่งขึ้น สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวดีต่อเนื่อง ในขณะที่สาขาเกษตรกรรม
และสาขาก่อสร้างกลับมาขยายตัวและเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ าที่ร้อยละ ๑.๒ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๖ 
บัญชีเดินสะพัดเกินดุล ๑๗.๑ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (๕๓๙.๗ พันล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ ของ GDP เงินทุนส ารอง
ระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๒๑๕.๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
มีมูลค่าทั้งสิ้น ๖,๔๕๔.๒ พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒ ของ GDP 
 ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๒-๔.๗ (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ ๔.๕) 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและระดับราคาสินค้าในตลาดโลก แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย
ภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สูง การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้น
และการกระจายตัวมากขึ้นของฐานรายได้ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๘.๙ 
การบริโภคภาคเอกชน และการสะสมทุนถาวรรวมขยายตัวร้อยละ ๓.๗ และร้อยละ ๔.๗ ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
อยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๗-๑.๗ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๘.๔ ของ GDP 
 

รายงานการค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ ๗.๑ 
(YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า ๒๒,๓๖๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๓ เมื่อรวมไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ 
ขยายตัวร้อยละ ๑๑.๓ (YoY) ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ ๗ ปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ ามัน



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น สินค้าอุตสาหกรรมของไทยมีการยกระดับเทคโนโลยีขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง และการส่งออกกระจายสู่ตลาด
ศักยภาพและตลาดใหม่อื่น ๆ ได้มากขึ้นตามแนวทางการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และกระชับความสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการน าเข้า 
คิดเป็นมูลค่า ๒๑,๐๙๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๙.๕ (YoY) โดยเป็นการน าเข้าสินค้าต่าง ๆ เช่น สินค้าเช้ือเพลิง สินค้าทุน 
และวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปเพื่อใช้ในการผลิตในประเทศ ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๑,๒๖๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการส่งออกรายสินค้า
และรายตลาด โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวครั้งแรกในรอบ ๑๖ เดือน ที่ร้อยละ ๓.๓ (YoY) สินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๓ ที่ร้อยละ ๗.๗ (YoY) และด้านการส่งออกรายตลาดยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดส าคัญ 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอาเซียน ขณะที่จีนกลับมาหดตัวจากปัจจัยระยะสั้น เนื่องจากฐานมูลค่าส่งออกปีก่อน
อยู่ในระดับสูงและมาตรการควบคุมปริมาณส่งออกยางพาราท าให้ส่งออกน้อยลง ส่วนตลาดเอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง
มีการขยายตัวในอัตราสูง 
 ๒. แนวโน้มการส่งออกปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
ทิศทางราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามอุปสงค์โลก และความสามารถในการปรับตัวของผู้ส่งออกไทย โดยสินค้าส าคัญ
ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า 
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 
 

ราคาสินค้าและบริการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนเมษายน ๒๕๖๑ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๗ (YoY) 
เป็นการเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๐ และเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ ๑๔ เดือน รวม ๔ เดือนแรกอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๗๕ 
ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในกรอบคาดการณ์เงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ร้อยละ ๐.๗-๑.๗ จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงาน 
การเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรบางตัว และก าลังการบริโภคเฉลี่ยของประชาชนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่ต้นทุนราคาสินค้า
อุตสาหกรรมโดยรวมยังชะลอตัว 
 ๒. แนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไปจะมีอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนเริ่มคาดการณ์สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการว่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ประกอบกับโครงการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชนเริ่มด าเนินการได้เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ความต้องการและราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
กระทรวงพาณิชย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาสที่สองจะอยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินส าหรับระยะปานกลาง
ที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๒.๕±๑.๕ และคาดว่าทั้งปีจะอยู่ในกรอบเงินเฟ้อท่ีกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ที่ร้อยละ ๐.๗-๑.๗ 
 
  

 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๗ 

การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาส 

ในประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

   ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

   ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

       ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมส้าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ระดับ

รัฐมนตรี ครั งท่ี ๖  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : GMS CBTA) ระดับรัฐมนตรี ครั งที่ ๖ ซึ่งกระทรวงคมนาคม
เวียดนามร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จัดการประชุมดังกล่าวขึ นเมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี  
 ๑. ที่ประชุมฯ ยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  า โขง “ระยะแรก” (Memorandum of Understanding of the “Early Harvest” 
Implementation of the CBTA) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะส่งผลให้บันทึกความเข้าใจ Early Harvest 
มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้มีมติเห็นชอบการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจ 
Early Harvest เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (๑) ให้ประเทศสมาชิกด าเนินการออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนน (Permit) 
และเอกสารน าเข้าช่ัวคราว (Temporary Admission Document : TAD) ทันที และ (๒) ให้ ADB ท าการศึกษาเพื่อหากลไก
ที่เหมาะสมในประเดน็การเก็บค่าผ่านทางและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ของประเทศภาคีคู่สัญญาที่ด้อยพัฒนา (The Least Developed 
GMS Countries) เพื่อใช้ในการบ ารุงรักษาถนนให้แล้วเสร็จทันเวลาที่จะเริ่มด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจ  Early Harvest 
ต่อไป 
 ๒. ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาหารือเพื่อขยายเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดข้ามแดน 
ภายใต้พิธีสาร ๑ ของความตกลง CBTA และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด าเนินการหาข้อสรุปรายช่ือ เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดข้ามแดนฯ และร่างบันทึกความเข้าใจให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการรับรองแบบเวียน (ad-referendum endorsement) โดยคณะกรรมการร่วมส าหรับ
ความตกลง CBTA รวมถึงให้ประเทศสมาชิกด าเนินการตามขั นตอนภายในประเทศที่จ าเป็นส าหรับการเพิ่มเส้นทางการขนส่ง
ระหว่างประเทศ จุดข้ามแดน ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๓. ที่ประชุมฯ เน้นย  าถึงความส าคัญของกลไกการติดตามผลของการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 
(Transport and Trade Facilitation) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสปฏิบัติตามข้อผูกพันเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ณ จุดข้ามแดนที่ระบุไว้ในพิธีสาร ๑ รวมถึงยินดีต่อการมีส่วนร่วมของสถาบันแม่น  าโขงเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมนิผล
การด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจ Early Harvest ซึ่งจะรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลง 
CBTA ครั งท่ี ๗ ในปี ๒๕๖๒ 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมระดับผู้น้า ครั งท่ี ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 11th 

IMT-GT Summit)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับผู้น า ครั งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (The 11th IMT-GT Summit) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนายกรัฐมนตรีของไทย
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมฯ และมีประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผู้แทนพเิศษ
ของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคคลส าคัญอื่น ๆ ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจ าแผนงาน  IMT-GT 
จากสามประเทศ โดยรัฐมนตรีประจ าแผนงาน IMT-GT ของไทย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) 
ร่วมด้วยเลขาธิการอาเซียน รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย และประธานสภาธุรกิจ IMT-GT โดยที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงาน IMT-GT ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ตามที่รัฐมนตรีประจ าแผนงาน IMT-GT ของไทย
น าเสนอความก้าวหน้าที่ส าคัญและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป และให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วม
การประชุมระดับผู้น า ครั งที่ ๑๑ แผนงาน IMT-GT (The Eleventh IMT-GT Summit Joint Statement) รวมทั งข้อเสนอแนะ
ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน  IMT-GT ได้แก่ (๑) การพัฒนาการเชื่อมโยงทางกายภาพบนมิติ
ความริเริ่มใหม่ ๆ (๒) ความร่วมมือในการก้าวเข้าสู่พัฒนาการทางเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
และการพฒันา IMT-GT รุ่นใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล  าอย่างแท้จริง และ (๔) พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยก าหนดกรอบ
เวลาให้มีความชัดเจนภายในปี ๒๕๖๒ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ครั งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง ครั งที่ ๕ 
(Fifth Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ meeting : GMS EMM-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ ๓๐ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ ได้แก่ (๑) การประชุมเชิงวิชาการ (๒) การประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส และ (๓) การประชุมระดับรัฐมนตรี ซี่งให้การรับรองกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลัก
ด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่จัดท าขึ นเพื่อเป็นกรอบแผนงานส าหรับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง
ภายในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั งให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง ครั งที่ ๕ มีสาระส าคัญในการให้ค ามั่นร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่ครอบคลุมและยั่งยืน
ตามแนวทางของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นหลักการลงทุนที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการเสริมสร้างนโยบายที่เชื่อมต่อ
การลงทุน ปรับปรุงกระบวนการวางแผนทางยุทธศาสตร์ และให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความพร้อมด้านการลงทุน โดยโครงการ
ที่มีศักยภาพภายใต้แผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมจะถูกรวบรวมอยู่ในกรอบการลงทุนระดับภูมิภาค ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการฮานอย ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการน าเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้น าของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง ครั งที่ ๖ ที่จัดขึ น
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส้าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ้าประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน ้าโขง  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี  
                    ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้าง 
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ าประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน  าโขง เพื่อด าเนินการ
ขอรับทุนส าหรับด าเนินโครงการกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา
โครงการไฟฟ้าพลังน  าจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง จ านวน ๓๘๙,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่กรมทรัพยากรน  า โดยมีสถาบัน



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน  าโขงเป็นหน่วยงานด าเนินโครงการฯ ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั ง ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง อย่างสูงสุด และเพื่อด าเนินความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการลุ่มน  าโขง -ล้านช้าง      
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
                    ๑.๒ อนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจทั งสองฉบับ 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ      
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั งให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ          
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรบัความเห็นของกระทรวงพลังงานท่ีเห็นควรให้ความส าคัญและ
บูรณาการความร่วมมือในด้านสาขาพลังงานกับกลุ่มประเทศในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) ก่อนเป็นล าดับแรก ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 

          ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

       ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี  
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย รับทราบแนวทางการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ และแผนการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ
ตัวอย่างในพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการ 
ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับทราบการแต่งตั งกรรมการเพิ่มเติม
ในคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร 
 ๒. รับทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๗๑ 
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้การด าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ หรือด าเนินการไปแล้ว ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้มีมติให้ยกเลิกหรือก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 ๓. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด าเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ครั งที่ ๓/๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทราบต่อไป 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

 ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการฯ เห็นควรด าเนินการตามกระบวนการด้วยความละเอียดรอบคอบตามขั นตอนของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นส าคัญ และในการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ควรให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงพื นที่
โดยรอบ ผลประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม รวมทั งผลกระทบที่อาจเกิดขึ นด้วย ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๘ 

การพฒันาและส่งเสริม 

การใชป้ระโยชนจ์ากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา 

และนวตักรรม 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
 

     ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา 

 

       ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จาก     
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

 
ไม่มมีติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายดา้นนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๙ 

การรกัษาความมัน่คง 

ของฐานทรพัยากร และการสรา้ง 

สมดลุระหว่างการอนุรกัษ ์

กบัการใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๙.๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอ านวยความสะดวก
และพัฒนาความร่วมมือซึ่งกันและกันในสาขาสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเสนอ ทั้งนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หากจะมีการจัดท าความตกลงเกี่ยวกับการถ่ายโอน
เทคโนโลยี รายละเอียดด้านเทคนิค รวมถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ การคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีช้ันความลับตามที่ระบุไว้ในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในอนาคต  
ควรส่งร่างความตกลงดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาต่อไปด้วย และควรให้ความส าคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ ที่ต้องใช้สิทธิให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศท่ีจะต้องท าข้อตกลงแยกออกไป เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. หากมีภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 

      ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

       ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี ้
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

 ๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานส าหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองต้ืนเขิน
และกีดขวางทางน้้า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง  ๆได้ 
เช่น เป็นพ้ืนที่รองรับน้้า เป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น 
 ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการด าเนินกา รตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจ าลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจ าลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจ าลองเสมือนจริงของสิงคโปร์ 
(Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คว ามเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ 
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐ และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย 
 

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย 

 

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และการกัดเซาะชายฝ่ังของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ (๑) สถานการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนา นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ 
(๒) สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ ง (๓) สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง (๔) สถานการณ์
ด้านทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด (๕) สถานการณ์การใช้ประโยชน์
พื้นที่ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๖) การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ โดยใช้กรอบแนวคิด  DPSIR (๗) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินแนวโน้ม
ของสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ และ (๘) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การท าการตลาด และการแนะน าอาชีพใหม่
เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ น้ัน ให้รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการด าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินนอกระบบของเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุน  
ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ท้ังนี้ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับ ติดตามการด าเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยค านึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ภายใน
ชุมชนและน าผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาน าแนวทางการจัดอาหารให้แก่
เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการด าเนินการ และให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี ้
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เร่ือง รายงาน
ผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เร่ือง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือน้าการศึกษาวิจัย เร่ือง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา
ไปเผยแพร่ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าและประเมินผลส้าเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น       
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการเพ่ือลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้้าและคูคลอง ดังนี้ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนินการก้าจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ว 
และให้ก้ากับติดตามการด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผักตบชวาไม่เพ่ิมจ้านวนขึ้นอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวา
ในแม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าล้าคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมส้าคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การระบายน้้าและการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดน้าผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการก้าจัด
ผักตบชวาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์          
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพ่ือให้เกิดการน้าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
                ๔. ด้านอื่น ๆ ในการด าเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ท ากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน   
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการป้องกัน แก้ไข และ    
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าวของส่วนราชการ ให้พร้อมก่อน   
ที่จะเริ่มด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา  
 (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....] 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการพิจารณาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 
[ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ] ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอมีหลักการคล้ายกับร่างพระราชบัญญัติ
ที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกร่างขึ้น โดยก าหนดให้มีกลไกในการควบคุมเครื่องก าเนิดรังสี
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ แต่มีความแตกต่างกันในประเด็นการควบคุมเครื่องก าเนิดรังสี
ดังกล่าว โดยร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เสนอได้วางกลไก
ให้มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมดูแล แต่ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกร่างขึ้น (อยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐมนตรี) ได้ก าหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เพียงแต่น าระบบ
แจ้งการครอบครองหรือการใช้เครื่องก าเนิดรังสีมาใช้บังคับ และก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจออก
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวเท่านั้น 
 ๑.๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาจมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยค านึงถึงหลักการข้างต้น 
และน าหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
เสนอไปประกอบการพิจารณา ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น เห็นควรชะลอการพิจารณาเพื่อรอร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพิจารณาไปพร้อมกันต่อไป 
 ๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในก าหนดเวลา พร้อมให้แจ้งข้อสังเกต
ของคณะรัฐมนตรีไปด้วยว่า ควรชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เพื่อรอร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการและให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา เพื่อพิจารณาไปพร้อมกันต่อไป 
 

ธรณีวิทยา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global 
Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. อุทยานธรณีสตูลได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global 
Geoparks) แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๒๐๔ (204th Session of the Executive Board) 
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ อุทยานธรณีโลกเมื่อได้รับการจัดตั้งแล้ว
จะมีสถานะเป็นอุทยานธรณีโลก ภายในระยะเวลา ๔ ปี หลังจากนั้นจะต้องได้รับการประเมินอุทยานธรณีโลกใหม่อีกครั้ง 
(Revalidation) เพื่อให้รักษาคุณสมบัติและคุณภาพของอุทยานธรณีโลก หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับการต่ออายุ
เป็นอุทยานธรณีโลกอีก ๔ ปี แต่หากไม่ผ่านการประเมิน หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารอุทยานธรณีโลกต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนและข้อเสนอแนะของยูเนสโกให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี หากไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดได้ จะถูกถอดถอนจากการเป็นอุทยานธรณีโลก 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

 ๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรธรณี) จะประสานหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล 
และอุทยานธรณีโลกยูเนสโกสตูล พิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกตของสมาชิกสภาอุทยานธรณีโลกต่อการพัฒนาอุทยานธรณี 
เช่น การด าเนินการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง การเร่งรัดการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งทะเลและสิ่งก่อสร้าง
บริเวณแนวชายฝั่งที่ได้รับการกัดเซาะโดยธรรมชาติอย่างรวดเร็ว และการจัดท าแผนการด าเนินงาน ๔ ปี ของอุทยานธรณีสตูล 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานของอุทยานธรณีสตูลและเตรียมรองรับการประเมินใน ๔ ปีข้างหน้า เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๐ 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนั 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในภาครฐั 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มี การปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานส าหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้ า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น 
 ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพ้ืนที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วย
เคร่ืองมือที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจ าลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพ่ือให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจ าลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจ าลองเสมือนจริงของ
สิงคโปร์ (Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ 
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐ และเพื่อเสริ มสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

ค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี ้



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

 ๑. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยในภาพรวม
ของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งแผนรายสาขา และแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งความสอดคล้อง
กับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ ค าของบประมาณของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จ านวน ๑,๕๐๕ โครงการ งบประมาณ
๒๘,๘๔๗,๙๗๖,๓๕๑ บาท และ (๒) เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จ านวน ๘๙๔ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๖๐๐,๕๓๙,๘๘๗ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๙๙ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๔๔๘,๕๑๖,๒๓๘ บาท 
 ๓. เห็นชอบแผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทั้ง ๖ ภาค พร้อมแผนงาน
โครงการส าคัญ ประกอบด้วย แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนาภาคตะวันออก
แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
 ๔. เห็นชอบค าของบประมาณของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 
๑,๒๕๒ โครงการ งบประมาณรวม ๔๖๕,๙๓๑.๐๕ ล้านบาท 
 ๕. เห็นชอบในหลักการโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอให้กระทรวง กรม ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และตามแผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้กระทรวง กรม น าไปพิจารณา
กลั่นกรองตามขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน และเสนอเป็นค าของบประมาณต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องจากวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันวิสาขบูชา 
และเป็นวันหยุดราชการ จึงให้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าว เป็นวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาด าเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานส าหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
 ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

และกีดขวางทางน้ า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้ า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น 
 ๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจ าลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจ าลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจ าลองเสมือนจริงของสิงคโปร์ 
(Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ 
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐ และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
เพ่ือการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การท าการตลาด และการแนะน าอาชีพใหม่
เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น 
                    ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ น้ัน ให้รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการด าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินนอกระบบของเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุน  
ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ท้ังนี้ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
                ๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับ ติดตามการด าเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยค านึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ภายใน
ชุมชนและน าผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่ วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเช่ือมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาน าแนวทางการจัดอาหารให้แก่
เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการด าเนินการ และให้เร่งด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี ้
                ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่
ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและ



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

ประเมินผลส าเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่ง
ด าเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ าและคูคลอง ดังนี้ 
                    ๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการก าจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ว และ  
ให้ก ากับติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจ านวนข้ึนอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าล าคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า
และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดน าผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการก าจัดผักตบชวา      
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย 
                    ๓.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์          
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการน าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
                ๔. ด้านอื่น ๆ  ในการด าเนินโครงการใด ๆ  รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ของส่วนราชการต่าง ๆ  
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ท ากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการด าเนินการป้องกัน แก้ไข 
และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าวของส่วนราชการให้พร้อม
ก่อนที่จะเร่ิมด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองด าเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้อง    
ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น 
ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นไม้ประจ าจังหวัด เป็นต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง 
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้ 
 ๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั้น ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการตามข้อสั่งการดงักล่าวให้แลว้เสรจ็โดยเรว็ และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน 
ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าบัญชีสถานภาพหนี้ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ให้ชัดเจนด้วย เช่น แหล่งที่มาของหนี้ ข้อมูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ จ านวนหนี้ที่เกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 ๒. ด้านสังคม 
 ๒.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
แก่กลุ่มลูกจ้างเหมาดังกล่าว ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาด าเนินการบนพื้นฐานของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเท่าเทียมกันด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ของการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญอย่างชัดเจน เช่น การจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบและการวัดผล
การศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าว เป็นต้น เพื่อใช้ในการช้ีแจงและสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน
ให้ถูกต้องต่อไป ท้ังนี้ ให้รายงานข้อมูลผลการด าเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน 
 ๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็วเกี่ยวกับความจ าเป็นเหมาะสมและแนวทางในการจัดต้ังกระทรวงใหม่ด้านนวัตกรรมและการวิจัยของประเทศ
ทีเ่กิดจากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการบางส่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเร่ืองเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) จ านวน ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไว้ก่อน และให้กรรมการฯ ที่ ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ าเป็นไปพลางก่อน รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการกิจการฯ และด าเนินการให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดังกล่าวโดยเร็วต่อไป 
 ๑.๒ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๑ เร่ือง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกบทบัญญัติในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
บางฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๘ เพื่อมิให้มีความซ้ าซ้อนกับบทบัญญัติ
ที่ได้น าไปก าหนดไว้แล้วในกฎหมายว่าด้วยการประมง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย 
และยังเป็นการปฏิรูปกฎหมายของประเทศให้มีเอกภาพ และมีเพียงเท่าท่ีจ าเป็นตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 
 ๒. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่มเติมว่า โดยที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ท่ี ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น 
เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๓ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว โดยให้ประสานเพื่อทราบข้อมูลประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกับคณะกรรมการสรรหาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรื่อง การปรับปรุง
ค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง) ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. โดยที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแต่ละประเภทยังคงมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ข้าราชการอาจได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจได้ โดยกรณีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการ เมื่อองค์กรดังกล่าวพิจารณาก าหนด
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแล้ว จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

จะมีการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา
เหตุผลความจ าเป็นและความเป็นธรรมในภาพรวม จึงเห็นควรให้คงบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ั วคราว
ในส่วนของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการไว้ก่อน 
 ๒. เห็นควรแยกการก าหนดค่าตอบแทนของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกจาก
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาก าหนด
เป็นกฎหมายเฉพาะ ส าหรับกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีบทบัญญัติเพื่อให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดเงินเพิ่มในลักษณะเดียวกัน
กับศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เห็นควรให้พิจารณาทบทวนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไป 
 ๓. เห็นควรน าการก าหนดเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาก าหนดเพิ่มเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ๔. เห็นควรรวมร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เป็นฉบับเดียวกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ข้อเสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบ (๑) ข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ประกอบด้วย
มาตรการและวิธีการให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติเพิ่มเติม รวม ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน 
และประเด็นที่ ๒ ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย และ (๒) แผนการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ และการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
โดยแบ่งแผนการด าเนินการเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๑) เป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
และเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐด าเนินการตามหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม 
และระยะยาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) เป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน/แนวทางที่ก าหนด
เป็นประจ าทุกปี ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ควรเปิดโอกาสให้ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินการของส านักงาน ก.พ.ร. ควรใช้มาตรการและวิธีการพัฒนาระบบราชการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้ครอบคลุมของสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ควรให้ส่วนราชการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และภารกิจหลักก่อน โดยมีการส ารวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ควรบูรณาการเครื่องมือการประเมินผลต่าง ๆ เพื่อลด
การท างานที่ซ้ าซ้อน ควรมีความยืดหยุ่นในเรื่องของวิธีการและระยะเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Scientist) ให้แก่
บุคลากรภาครัฐ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการให้บริการประชาชน
ทั้งด้านการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะระบบดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ควรปรับปรุง
กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้ทุกหน่วยงานอย่างทั่วถึง
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

 ๓. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) รับไปด าเนินการเพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
อย่างต่อเนื่องด้วย 
 ๔. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาศึกษา ทบทวนการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยค านึงถึงเปา้หมายของยุทธศาสตร์ชาติ ประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน และภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เกี่ยวกบัเรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุม
มีมติสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ มอบหมายให้ส านักงบประมาณรับไปพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. ด าเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน เช่น ถนน หรือตามจ านวนเป้าหมาย การจ่ายเบี้ยยังชีพประเภทต่าง ๆ  
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๔) 
ซึ่งก าหนดให้จัดสรรรายได้ให้ อปท. ให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
โดยการจัดสรรสัดส่วนท่ีเป็นธรรมและค านึงถึงรายได้ของ อปท. เพื่อให้สามารถด าเนินภารกิจถ่ายโอนหรือด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
 ๑.๒ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับไปพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินสะสม
ตามแนวทางการแก้ไขและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรการเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังของ อปท. 
 ๑.๓ มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาภาระค่าไฟฟ้า
ที่ติดตั้งบริเวณถนนที่ อปท. รับโอนจากกรมทางหลวงชนบทและส่วนราชการอื่น ซึ่งยังคงมีภาระค่าไฟฟ้ากับ กฟภ . และรายงาน
ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป ซึ่ง กฟภ. ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ
ให้การใช้ไฟฟ้าสาธารณะของกรมทางหลวงและหน่วยงานราชการที่ถ่ายโอนให้กับ อปท. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
และ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙) โดยให้เทศบาลได้รับสิทธิไม่ต้องช าระค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างทางหลวงที่โอนให้เทศบาล
รับผิดชอบบ ารุงรักษาเท่าน้ัน 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เร่งรัดติดตามการด าเนินงานของ อปท. ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็ก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ อปท. แต่ละแห่งค านึงถึงความพร้อมและล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลและการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริการประชาชน โดยให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐรายงานผลภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือนจนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ และให้เริ่มรายงานผลครั้งแรก
ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ พบว่า (๑) เอกสารที่ด าเนินการเช่ือมโยงผ่านระบบ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

Linkage center แล้ว ๓๓ เอกสาร (ร้อยละ ๒๘.๔๕) (๒) เอกสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ๒๕ เอกสาร (ร้อยละ ๒๑.๕๕) และ (๓) เอกสาร
ที่ยังไม่ได้รับรายงาน ๕๘ เอกสาร (ร้อยละ ๕๐) 
  ๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชน ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และเปิดให้หน่วยงานท่ีร้องขอน าไปใช้ในการอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเร่ือง ความก้าวหน้าผลการด าเนินการของคณะกรรมการ

บูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
                    ๑.๑ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ได้แก่ การด าเนินโครงการบูรณาการจัดท าฐานข้อมูลกลาง
ด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดท าบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ว่าด้วยการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ 
                    ๑.๒ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ ด าเนินการเรื่อง  Big Data เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการน้ าของประเทศ แบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ระบบคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ 
ระยะที่ ๒ ThaiWater Big Data Platform และระยะที่ ๓ ระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านบริหารจัดการน้ า 
                    ๑.๓ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนและติดตาม
ผลการด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการขับเคลื่อนและติดตามให้ส่วนราชการจัดท าฐานข้อมูลเอกสารราชการที่ต้องใช้ในการให้บริการ
ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี (ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
                    ๑.๔ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ได้แก่ การด าเนินการ   
ด้านข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและข้อมูลโครงสร้างภาครัฐ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ 
                ๒. ในการรายงานความก้าวหน้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในคราวต่อไป     
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานผลการด าเนินการ
ในเรื่อง Big Data และการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐให้คณะรัฐมนตรีทราบ    
ทุกเดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และรายงานผลการด าเนินการมาในคราวเดียวกันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และ        

ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูล
ของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืนเนื้อสัตว์ และ
ก าหนดชนิดของสัตว์ ได้แก่ ไก่งวงและนกกระทาให้เป็นสัตว์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามมาตรการตรวจสอบควบคุมเพื่อป้องกัน   
มิให้มีโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ติดต่อมาสู่คน และตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า จัดเก็บ
เฉพาะกรณีโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่รวมโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน เพื่อเป็นการลดภาระด้ านการจัดเก็บ
เอกสารและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการก าหนดให้ ไก่งวง และนกกระทาเป็นสัตว์อื่น ควรพิจารณาว่า
จะให้มีการยกเว้นการจัดเก็บอากรฆ่าสัตว์ด้วยหรือไม่ รวมทั้งควรเพิ่มเรื่องการเก็บข้อมูลการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์
ไปถึงปลายทาง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดมาตรการเพื่อก ากับดูแลดา้นสุขลกัษณะตลอดกระบวนการการผลติและการจ าหน่ายไก่งวงและ
นกกระทาเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภค โดยเตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่วงและนกกระทา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงก่อนกฎกระทรวง
มีผลบังคับใช้ รวมทั้งอาจพิจารณามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเลี้ยงไก่งวงและนกกระทา 
ตลอดจนกระบวนการฆ่าและช าแหละ และการจ าหน่ายให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานด้วยอีกทางหนึ่ง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
                ๓. รับทราบรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ในเรื่องนี้ไม่ทันเวลา         
ที่กฎหมายก าหนด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ 
วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและ
คุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดประเภทของ
โรงฆ่าสัตว์ ก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ รวมทั้งการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน    
การขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน 
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. .... ในข้อ ๑ (๓) ควรก าหนด 
ให้มีการเพิ่มเอกสารใบรับรองแพทย์ในแบบค าขอขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติด้วย 
รวมทั้งในข้อ ๔ ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้ก าหนดให้ผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์มีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์ถือเป็นท่ีสุด 
ซึ่งการอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์มีเฉพาะกรณีตามข้อ ๔ (๓) (๔) และ (๕) เท่านั้น เนื่องจากตามข้อ ๔ (๑) เป็นกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนตาย 
และ (๒) เป็นกรณีที่ผู้ถูกเพกิถอนแสดงความประสงค์ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเอง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. รับทราบรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ในเรื่องนี้ไม่ทันเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
การขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และมาตรฐานการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่เห็นควรแก้ไขร่างกฎกระทรวง     



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... ข้อ ๙ (๕) เป็น “ต้องมีระบบรวบรวมน้ าเสีย และมรีะบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบระบายน้ าทิ้ง และ
การจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียที่เหมาะสม ตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง” ไปประกอบการพิจารณาด้วย       
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... ควรพิจารณามาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต
ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของ

สถานพยาบาล พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะการให้บริการ
ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภท
และลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อก าหนดประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์
ของสถานพยาบาลที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับปรุงวาระการด ารงต าแหน่งของผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน 
โดยก าหนดให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการด าเนินการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ที่เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงาน
การให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... [ยุบเลิกองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
(กอสส.)] และเห็นชอบการจ่ายค่าชดเชยบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน กอสส. จ านวน ๒๐ คน โดยเทียบเคียงการจ่ายค่าชดเชย
ตามมาตรา ๑๑๘ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเงิน ๒,๓๖๙,๘๐๐ บาท โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุที่ส านักงาน กอสส. ได้ยืมจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบพัสดุ ซึ่งคณะกรรมการรับมอบพัสดุ
ได้รับคืนพัสดุ รวมทั้งสิ้น ๗๓๕ รายการ โดยได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบทางราชการเรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน กอสส. โดยจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่บุคลากรดังกล่าว จ านวน ๑๘ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๙๙,๘๐๐ บาท เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการคาดการณ์ระยะเวลาในการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็น
ขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อยุบเลิกองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคลาดเคลื่อน (เดิมคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับวันที่ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญ
เป็นการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรธรณีและกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และแก้ไขช่ือส่วนราชการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงส่วนราชการในปัจจุบัน
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิ
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้มีอ านาจประกอบกิจการ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่ กฟภ. เพิ่มอ านาจในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กฟภ. 
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ปรับปรุงองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เช่น การด าเนินการตามวัตถุประสงค์บางประการที่ควรตอ้งได้รบัความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การก าหนดขอบเขตวัตถุประสงค์
ของ กฟภ. ให้ชัดเจนและไม่กว้างขวางเกินไป และการด าเนินการที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบกิจการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยตรง
ต้องไม่น ามาคิดค านวณอัตราค่าไฟฟ้าของประชาชน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้เงินทดแทน
แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
เพิ่มกลไกในการก ากับดูแล โดยเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี หรือเครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมา
เฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาลหรือ



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

สถานพยาบาลสัตว์ เป็นอีกระบบหนึ่งในการก ากับดูแล ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้น าหลักการของร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้ คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของส านักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ส าหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ตามขั้นตอนไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบติดตามผลการประเมินเครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๔. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงบประมาณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับความชัดเจนของค านิยาม การบังคับใช้
กับหน่วยงานของรัฐ การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการท าลายข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ลักษณะต้องห้ามของประธาน กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
เบี้ยประชุมอนุกรรมการและกรรมการผู้เช่ียวชาญ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานในการบังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล การเตรียมความพร้อมรองรับของทุกภาคส่วนและประชาชน สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิอุทธรณ์ที่ไม่รับ
เรื่องร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลต่อศาล และปัญหาการใช้สิทธิร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปด าเนินการตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ) ตามความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. 
แล้วให้แจ้งผลการด าเนินการไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของส านักงบประมาณ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เห็นว่า 
ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงควร
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานในการบังคับใช้ดังกล่าว โดยในระยะเริ่ มแรกจะต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ 
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับของทุกภาคส่วนและประชาชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
เรื่องดังกล่าวท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติว่า เพื่อให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ/
ความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
เรื่องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องเจรจาหารือกับคู่ภาคีเกี่ยวกับร่างความตกลงฯ ให้ได้ข้อยุติ/
ความเห็นชอบร่วมกันก่อน 
 ๒. ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องส่งเรื่องที่จะจัดท าความตกลงกันดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้งตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 
(เรื่อง การติดต่อท าความตกลงกับต่างประเทศ การท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ) รวมทั้งให้ส่งเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พิจารณาเสนอความเห็นด้วยเช่นเดียวกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมได้มีประเด็นข้อสั่งการให้คณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น (๑) การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน โดยทดแทน
การใช้ส าเนาเอกสารทางราชการ อาทิ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ด้วยเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก (๒) การจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแนวทาง อาทิ กรณีส่วนราชการก าหนดแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ ห รือมีระยะเวลา
ด าเนินการผูกพันมากกว่าหลายปีงบประมาณ ให้จัดท าเป็นแผนแม่บท โดยแบ่งเป็นแผนงาน/โครงการย่อยที่จะด าเนินการในแต่ละปี 
เพื่อจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และก าหนดแผนงาน/โครงการต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) ให้ทุกส่วนราชการ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการประชารัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่ข้าราชการในพื้นที่ และข้าราชการท้องถิ่น เพื่อให้สามารถช้ีแจงข้อมูล
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ เป็นต้น ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) อาจก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยา
โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
ร่างมาตรา ๓ อาจมีความซ้ าซ้อนกับบทบัญญัติในร่างมาตรา ๔ เกี่ยวกับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และการปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ควรค านึงถึงผลกระทบและความเหลื่อมล้ าระหว่างข้าราชการทุกประเภท 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และคณะกรรมการ
พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ เช่น การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง เป็นกรณีที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เป็นคราว ๆ ไป มิใช่เป็นการก าหนดให้ ก.พ.อ. มีอ านาจปรับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งได้เอง เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง ผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง แนวทาง 

การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ยกเลิกแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และเห็นชอบผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการส่งเสริมให้คณะกรรมการองค์การมหาชนมีเครื่องมือก ากับการปฏิบัติงาน และแนวทางการควบคุม
กิจการขององค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักง าน ก.พ. เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ควรเพิ่มจ านวนที่ปรึกษาของคณะกรรมการเป็นจ านวนไม่เกิน ๔ คน การปรับ
การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น การปรับถ้อยค าเกี่ยวกับการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนให้สอดคล้องกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และการก าหนดวาระ
การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการไว้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เร่งช้ีแจงกับองค์การมหาชนท่ีต้องน าแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 
 ๓. ในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน 
การใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ ยกเว้นองค์การมหาชนที่มีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะนั้น ให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
แต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยให้ค านึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิให้
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจ าเป็น และไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชนเพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกปีด้วย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ส าหรับประเด็นการใช้ระบบสัญญาจ้างกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนทุกต าแหน่ง ให้องค์การมหาชน
ระบุรายละเอียดการจ้างงานในสัญญาจ้างให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการขององค์การมหาชน แต่ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษทุกปี เพื่อป้องกันการตีความที่แตกต่างกัน
ระหว่างหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณระยะเวลาของสัญญาจ้างและหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนหรือการด ารงอยู่ในต าแหน่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้สัญญาจ้างมีสาระส าคัญ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถพัฒนาบุคลากรขององค์การมหาชนได้ตามเป้าหมายของหน่วยงานด้วย 
 ๕. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการคงอยู่หรือยุบเลิกองค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การทบทวนความจ าเป็นในการคงอยู่หรือยุบเลิกองค์การมหาชน) เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
เพื่อให้เกิดการประเมินผลสัมฤทธิ์และปรบัปรุงโครงสรา้งหน่วยงานภาครฐัอย่างต่อเนื่อง และให้พิจารณาส่งเสริมให้ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ (Citizen Engagement) ในสาขาและรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างเครือข่าย
ประชารัฐ และการถ่ายโอนภารกิจด้านการปฏิบัติไปให้หน่วยงานภายนอกภาครัฐ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งค านึงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ภาครัฐและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นส าคัญ 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน และขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๗ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนด
อัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การก าหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการด าเนินงาน และการประเมินผลองค์การมหาชน) วันที่ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน) และวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
[เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชนกรณีส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)] เกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน  
และขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีสาระส าคัญครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
(๑) การปรับหลักเกณฑ์การก าหนดกรอบวงเงินรวมส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส าหรับองค์การมหาชนใหม่ (๒) การจัดกลุ่มใหม่
ส าหรับส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และ (๓) ก าหนดให้
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ ๑ พัฒนาและด าเนินการตามนโยบายส าคัญเฉพาะด้าน 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 ๒. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
แต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลั กการที่มิให้มี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจ าเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาเปน็ประจ าทุกปี เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การปรับกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรเป็นไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี การยกเว้นการก าหนดให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรต่อแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีเกินกว่าที่ก าหนดไว้ต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา ๓ ปี 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณา การทบทวนหลักเกณฑ์และปรับปรุงการจัดกลุ่มองค์การทั้งหมด
โดยรวมใหม่ตามสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และนโยบายปัจจุบัน การก าหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการให้ผู้บริหาร
ล าดับที่ ๑ และ ๒ ขององค์การมหาชนเข้าด ารงต าแหน่งและหมดวาระการด ารงต าแหน่งพร้อมกันเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
องค์การต่อไป และการให้หน่วยงานจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ
และบทบาทของหน่วยงาน เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. ให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การด าเนินการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
[เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่  . .) พ.ศ. ... .] และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) ร่วมกับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เร่งศึกษาแนวทาง 
การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายขององค์การสวนสัตว์ให้สอดรับกับแนวทางการโอนส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน) ต่อไป 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้ 
  โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุ กข์ ๑๑๑๑ และ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๓๕,๓๗๓ ครั้ง รวมจ านวน ๑๙,๙๒๒ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/
เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนร าคาญ รองลงมาคือ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ
ในประเด็นที่หลากหลาย บ่อนการพนัน ไฟฟ้า และยาเสพติด ตามล าดับ ทั้งนี้ สามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน ๑๗,๓๖๖ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๗ และอยู่ระหว่างการด าเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒,๕๕๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๓ 
ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 ๒. ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่การแจ้งความคืบหน้า
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลา
ที ่เหมาะสม รวมทั้งให้ช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนผู้เกี่ยวข้องในประเด็นข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องที่ท าให้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาใด ๆ ให้เสร็จสิ้นได้ 
 

       ๑๐.๔  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑ เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐ
และวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหา 
๔ ชุดวิชา ได้แก่ (๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (๒) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
(๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ (๔) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรดังกล่าว
ไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานท่ีต้องน าหลักสูตรดังกล่าวไปด าเนินการ
รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ และ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควรก าหนดเป้าหมายการเรยีนรู้
ของแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจนและจัดท าแนวทางด าเนินการที่เป็นรูปธรรม ส่วนวิธีการน าไปปฏิบัติให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา
ว่าจะด าเนินการในแนวทางใด รวมทั้งควรมีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้กลุ่มสื่อสารมวลชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรให้ความส าคัญ
กับการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้ประสานงาน
กับส านักงาน ป.ป.ช. ในรายละเอียดเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ส าหรับภาระงบประมาณ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับไว้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปด าเนินการในโอกาสแรกก่อน ส าหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

 ๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาน าหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ในโครงการ
หรือหลักสูตรฝึกอบรมของข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้พิจารณา
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรโค้ชให้ชัดเจน โดยให้ครอบคลุมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ท าหน้าที่
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวสามารถน าความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการและรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
การศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ต าราเรียน ครู อาจารย์  รายละเอียดหลักสูตร 
เพื่อน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลา่วให้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหาย 
ที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย
ของผู้เรียนด้วย 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตว่า ควรแก้ไขเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การจัดท ารายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การจัดท าคู่มือตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม การท าความตกลงร่วมกันเพื่อบูรณาการการท างาน การด าเนินการ
เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือการเปิดเผยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูล การออกระเบียบ
เกี่ยวกับการก าหนดเบี้ยประชุม การจัดท าระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของบุคลากร การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติมส าหรับ “ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง” ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถก าหนด
เพิ่มเติมได้นั้น ควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งบประมาณ การเสนอโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการทุกประเภทด้วย ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ในการประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม (กรมพระธรรมนูญ) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน ก.พ. ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กองทุนการออมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

     ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผลการประชุมมีความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ๕ เรื่อง 
ตามที่ กขร. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการด าเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๑ เดือน (เมษายน ๒๕๖๑) 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 ๓. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประสานการด าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๑ เดือน (เมษายน ๒๕๖๑) 
 ๔. แนวทางการบูรณาการระบบสวัสดิการภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนมุ่งเป้า ให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักด าเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บูรณาการข้อมูลระบบสวัสดิการภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๑) โดยประสานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติง 
(Cloud Computing) ด้วย 
 ๕. โครงการเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการจัดท ารายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๑ เดือน (เมษายน ๒๕๖๑) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(กขร.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม 
 ๒. การปฏิรูปประเทศ กขร. ได้มีการติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปใน ๔ ประเด็น คือ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน : 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม : ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ. .... สถาบันการเงินชุมชน : ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... และกองทุนยุติธรรม 
  ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ (๒) ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของภาครัฐ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มช่องทางการเข้าถึง
สินเช่ือในระบบ (๔) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) (๕) ด้านการต่างประเทศ เช่น การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
และ (๖) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ ดังนี้ 
 ๑. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศแปลบทสรุปส าหรับผู้บริหารเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในต่างประเทศ 
 ๓. ให้ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์บทสรุปส าหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดท ารูปแบบการน าเสนอที่ง่ายต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ  
 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การขอจัดต้ังหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการรองรับการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นล าดับแรกก่อน 
ส าหรับข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ไม่ควรมีผลผูกพันกับส่วนราชการในทันที และหากยังมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่เพิ่ม ควรจัดตั้งเฉพาะที่มีเหตุผลความจ าเป็นและค านึงถึงค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้ มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. ศึกษา
เรื่องดังกล่าวในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการจัดตั้งให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วย ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 ๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอของส านักงาน ก.พ.ร. อย่างเคร่งครัดต่อไป และให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทยอยด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ในประเด็นการจัดตั้งองค์กร
หรือหน่วยงานใหม่ และการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในปัจจุบัน โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจ าเป็น 
และความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงภาระด้านงบประมาณ กรอบนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของแต่ละกระทรวงด้วย ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐในลักษณะประชารัฐให้มากขึ้นด้วย 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

 ๓. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงาน ก.พ. เช่น ควรให้มีการผลักดันการท างาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐตามแผนปฏิรูปประเทศ
ไปสู่เป้าหมาย ทดแทนการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ ส าหรับหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือหน่วยงานที่มีโครงสร้างยังไม่สมบูรณ์ 
อาทิ ยังมีอัตราก าลังที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลังได้ ควรให้มีการวิเคราะห์ค่างานเป็นหลัก เพื่อขอสนับสนุน
อัตราก าลังที่เหมาะสมต่อไป และในการด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าว ควรใช้ประโยชน์จากบุคลากร
ทุกประเภทที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ เพื่อลดความซ้ าซอ้น
กับหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด าเนินการอยู่ตามกฎหมายให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของแผนปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง โดยจัดล าดับ
ความส าคัญตามข้อเสนอการขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อขนาดก าลังคนภาครัฐ
โดยรวมและภาระงบประมาณ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งก าหนดให้วิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายได้ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้วยยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคง 
ก าหนดให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการักษาความสงบภายในประเทศ
และมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามในอนาคต (๒) ด้านความสามารถในการแข่งขัน ก าหนดให้มีการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวและบริการ (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ก าหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน ใจ สติปัญญา กาย และสภาพแวดล้อม ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 
เพื่อให้เป็นคนคุณภาพของสังคม (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ก าหนดให้มีกลไกการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้มีการใช้ รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนหลักการของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล และ (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้มีการปรับปรุงกลไกภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ 
 ๒. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ
อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค านึงถึงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและอยู่นอกเหนือการควบคุม และอาจส่งผลต่อ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ เช่น สถานการณ์การเมือง โลก ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นต้น และให้พิจารณาแนวทางหรือก าหนดกลไกท่ีท าให้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมด้วย 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน าร่างยุทธศาสตร์ชาติที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน-
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

และแปรรูป (๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม (๓) การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
และ (๔) การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการไปพิจารณาด าเนินการ และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

ค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๙/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงการมอบหมาย
และมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๔/๒๕๖๐ 
ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ 
เรื่อง ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงการมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
โดยยกเลิกความในข้อ ๒.๒ ตามค าสั่งส 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)” 
 

นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional 

Country Review : Thailand's MDCR)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเช่ือมโยงหลายมิติ 
(Multi-dimensional Country Review : Thailand’s MDCR) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การจัดท ารายงานในระยะที่ ๑ การประเมินสถานการณ์ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับทีม MDCR ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development : OECD) จัดท าข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองและการปกครอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม  Economic Development and Review 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

Committee (EDRC Meeting) (ซึ่งมีผู้แทนประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นผู้วิจารณ์หลัก) และที่ประชุม Mutual Learning Group 
for Multidimensional Country Reviews (MLG-MDCRs) (ซึ่งมีผู้แทนประเทศเปรูและคาซัคสถานเป็นผู้วิจารณ์หลัก) โดยมีประเด็น
ความคิดเห็นท่ีส าคัญต่าง ๆ เช่น ควรวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลก จีน และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนการคาดการณ์และประมาณการเศรษฐกิจส าหรับประเทศไทย ควรวิเคราะห์การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร และควรวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญของการวิเคราะห์
ความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท ารายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงข่าวเปิดตัวรายงานฯ        
เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
                ๒. การจัดท ารายงานในระยะที่ ๒ การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเช่ือมโยงหลากหลายมิติพร้อมข้อเสนอนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประชุมหารือกับทีม  MDCR ของ OECD และหน่วยงานต่าง ๆ     
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกประเด็นการพัฒนาที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกระยะที่ ๒ โดยมี ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) รูปแบบการเติบโต         
ทางเศรษฐกิจที่ยังพึ่งพาโครงสร้างนอกระบบในสังคมไทยสูง (๒) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเข้มข้นเป็นความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติที่เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ และ (๓) การบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐที่ยังขาดการบริหารจัดการให้เกิด   
ความเช่ือมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงาน MDCR ของ OECD จะเดินทางมาเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานระยะที่ ๒ ในช่วงครึ่งหลัง
ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะมีการประชุม MLG-MDCRs ณ OECD ส านักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อพิจารณา
ร่างรายงานระยะที่ ๒ รวมทั้งการปรับปรุงร่างรายงานฯ ร่วมกับ OECD ในวันท่ี ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คร้ังท่ี ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่  ๒ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ การลงพื้นที่ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๑ มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม ๗,๙๘๑,๑๔๕ คน 
และครั้งที่ ๓ (วันที่ ๑๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม ๗,๖๒๐,๕๐๑ คน และขณะนี้
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่ 
ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับประชาชนแทนการบรรยายเพียงอย่างเดียว และเพิ่มประเด็นในการลงพื้นที่ ๒ เรื่อง 
คือ (๑) ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น และมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ  เช่น การลดต้นทุน
การผลิต และ (๒) ให้ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  
 ๑.๒ การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่คาดว่าหมู่บ้าน/ชุมชนจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ณ วันท่ี 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีโครงการที่คาดว่าจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ รวม ๘๘,๔๐๐ โครงการ จาก ๗๘,๖๒๕ 
หมู่บ้าน/ชุมชน (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด) จ าแนกได้ ๖  ประเภทโครงการ คือ (๑) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
จ านวน ๑๒,๕๓๓ โครงการ (๒) แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร จ านวน ๔,๘๑๑ โครงการ (๓) สาธารณูปโภค จ านวน ๖๙,๒๒๔ โครงการ 
(๔) สาธารณสุข จ านวน ๑๑ โครงการ (๕) สิ่งแวดล้อม จ านวน ๖๕๓ โครงการ และ (๖) อื่น ๆ จ านวน ๑,๑๖๘ โครงการ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/
ชุมชนละสองแสนบาท) ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนและความพร้อมของหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่งเป็นส าคัญ เพื่อให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตนอย่างแท้จริง 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และตรวจราชการ 
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี) โดยนายกรัฐมนตรีก าหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ และ
จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
 
 

 
 



 

 

นโยบายท่ี 

๑๑ 

 

 

การปรบัปรุงกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 

     ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

       ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือ 

จากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว 
จ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมด จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๗ ฉบับ และ
เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๙ ฉบับ 
 ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแลว้ 
จ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมด จ านวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าทั้ง ๘ ฉบับ 
 ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลา แต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
จ านวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดท าทั้งหมด จ านวน ๘๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๓๔ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๔๙ ฉบับ 
 ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย จ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว 
จ านวน ๓๐ เรื่อง 
 ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมาย และการด าเนินการโดยวิธีอื่น ๆ จ านวน ๓๘ เรื่อง 
ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว จ านวน ๓๘ เรื่อง 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของมติคณะรฐัมนตรี 
 

 

 

 

 

 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
                       

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑ พ.ค. ๘ พ.ค. ๑๕ พ.ค. ๒๒ พ.ค. ๒๘ พ.ค.

๓๕ ๓๘
๔๕

๕๒

๓๗

๐

๘๐๐

๑๖๐๐

๒๔๐๐

๓๒๐๐

๔๐๐๐

๑๖ ก.ย. ๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๘

๓,๔๖๖ ๓,๔๐๔
๒,๘๑๘

เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๗  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๔๙ เรื่อง วาระเพ่ือ
ทราบ ๑๓๘ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๑๐ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง และ 
วาระส าคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง 

 

   แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

––  

 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

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

๒๓๓
๒๑๓ ๒๑๕

๒๔๔

๑๙๕
๑๗๐ ๑๗๒

๒๐๗

วาระเพ่ือทราบ ๑๓๘ เร่ือง (๖๖.๖๖ %) วาระอื่นๆ ๑๐ เร่ือง (๔.๘๓ %)

วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ
๒ เร่ือง (๐.๙๗ %)

วาระประธานแจ้ง ๖ เร่ือง (๒.๙๐ %)

วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา
๒ เร่ือง (๐.๙๗ %)

วาระเพ่ือพิจารณา ๔๙ เร่ือง (๒๓.๖๗ %)

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๗  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๘๗ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๔๙   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๔๗  เรื่อง  วาระจร    ๒  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ     ๑๓๘   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๑๑  เรื่อง  วาระจร  ๒๗  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๔๗

๑๑๑

๒
๒๗

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๑๘๗  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๐๗ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒
๖

๒
๑
๑
๑
๑
๑

๕
๙

๓
๓

๑
๖

๑๑
๑๒
๑๒

๑
๕

๗
๑๒

๑๗
๒

๔
๑๑
๑๑

๖
๕๔

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

สลธ.คสช.

สว.

สม.

สผ.

ศย.

พศ.

ปปท.

ปปช.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ดศ.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๗  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

 

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 ๑๓๒ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๗๕ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๔๔ เรื่อง
๖๙.๕๗ %

เรื่องกฎหมาย
๖๓ เรื่อง

๓๐.๔๓ %

นโยบายรัฐบาล, 
132, 63.77%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๗  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๗๕ เรื่อง 
๓๖.๒๓ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๓๒ เรื่อง 
๖๓.๗๗ % 

รวมทั้งสิ้น  ๒๐๗  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๐

๒๔

๑๒

๒ ๑

๓๖

๕
๐

๖

๔๓

๑

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๐  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๖

๔๑ ๔๓

๖

๑๘

๖

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๐  เรื่อง 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๓๖ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

กทม. และปริมณฑล
จ านวน ๒ เร่ือง

๕.๕๖ %ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน ๙ เร่ือง

๒๕ %

ภาคตะวันออก
จ านวน ๗ เร่ือง

๑๙.๔๔ % 

ทั่วประเทศ
จ านวน ๓ เร่ือง

๘.๓๔ %

ภาคใต้
จ านวน ๘ เร่ือง

๒๒.๒๒ %
ภาคเหนือ

จ านวน ๗ เร่ือง
๑๙.๔๔ %

๑๓
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๕
๗ ๙ ๖ ๔

๑๗

๓ ๗ ๘
๔

๑๕ ๑๓
๔ ๒ ๔ ๓ ๒

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐

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

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

รวมทั้งสิ้น  ๓๖  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

 

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

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖๐๙๖/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖๐๓๑/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑] 
๓. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 

[ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
๑๔๗๔๕/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๑๘๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] 
๕. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๙๓๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] 
๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๑๕๔๒๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] 
๗. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่าง

ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ) 

๑๔๙๕๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่าง
ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียา
เสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 

๑๔๓๔๕/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] 

๙. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๒๗๙/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] 
๑๐. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่า

ชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑๓๔๑๑/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑] 

๑๑. ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ว ๒๓๘/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] 

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๔๘๑/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] 
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑)] 

๑๓๔๗๗/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑] 

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 
[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)] 

๑๒๖๗๕/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑] 

 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๓ 
รวม ๓ 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ มีจ านวน ๒,๒๔๔ เรื่อง ดังนี้  

 
ล าดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน/เรื่อง 

๑. ๑.๑ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  
 - ประกาศ จ านวน         -      เรื่อง 
 - ค าสั่ง คสช. ที่ ๑/๒๕๖๑ จ านวน         ๑     เรื่อง 
 - ค าสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๙/๒๕๖๑ จ านวน         ๑     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๕๘     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน         ๙     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๓๔     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๒,๑๔๒    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒,๒๔๕    เรื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี ปปช. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กห. กระทรวงกลาโหม ปปท. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กค. กระทรวงการคลัง พศ. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สผ. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สม. ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คค.   กระทรวงคมนาคม สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 






