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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 มีนาคม ๒๕๖๑ และจัดท าเป็น CD 
สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระส าคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จ านวนครั้งการประชุม จ านวนมติคณะรัฐมนตรี 
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น ผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ตามโครงการแม่น้ าโขงปลอดภัย การขออนุมัติโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการก าหนด “พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพ่ิมเติม การก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ 
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) และการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว เป็นต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็น
ประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล จึงได้
เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย 
 

 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
มีนำคม ๒๕๖๑ 

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

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  

๗๗๐๕/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๑ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘๙๙๑/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๑ 

วาระส าคัญของรัฐบาล   

การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๙๒๐/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๒ 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ   

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
  อาเซียน 

  

การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว    ๖๘๗๓/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๓ 

การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้ายที่ ๒๓๗๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) และ ๒๓๙๖  (ค.ศ. ๒๐๑๗)  

๗๖๔๓/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๓ 

รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๐  

๙๔๗๕/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔ 

รายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ประเทศ ตามโครงการแม่น้ าโขง
ปลอดภัย  

๘๘๕๕/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔ 

ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๙๐๐๘/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔ 

ร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานต ารวจ
เนเธอร์แลนด์ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between 
the Royal Thai Police and the Netherlands Police on Combating 
Transnational Crime)  

๙๑๖๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๕ 

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ
ต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘๘๓๒/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๕ 

การปรับเพ่ิมระยะเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) 
ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตท างาน และจัดท า/ปรับปรุง
ทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว  

๘๘๓๘/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖ 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ 

  

สารบัญ 
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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)  

๗๕๙๗/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๗ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
  ป้องกันประเทศ 

  

ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น 
(Modular Fast Bridge) จ านวน ๑ ชุด  

๗๖๐๕/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๘ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสะพานเครื่องหนุนมั่น)  

๘๒๐๗/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๘ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ   

การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ ๖๙๗๗/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๘ 

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓  ๗๔๒๖/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๘ 

การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย 
สมัยพิเศษ  

๗๖๕๙/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๙ 

การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต  

๗๕๑๑/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๙ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๑๐ 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่ ว ไป ( General Border 
Committee : GBC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔  

๘๒๐๓/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๑๑ 

การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United 
Nations and the Government of ... : Commitment to eliminate sexual 
exploitation and abuse  

๘๕๙๘/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๑๒ 

ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขต
การฝึก (Concept Note) ส าหรับเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อม
แผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒  

๘๕๗๐/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๑๒ 

รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือประชุมหารือและศึกษาดูงาน
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส 
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ 
ภูตระกูล)  

๘๘๕๙/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๑๓ 

การปรับปรุงกลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก  ๙๔๕๙/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๑๓ 
ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพ
ของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     

๙๒๗๙/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๑๔ 

ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ และร่างปฏิญญากรุงบาก ู 

๙๒๐๘/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๑๔ 



 

 - ๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาส  
 การเข้าถึงบริการของรัฐ 

  

 ๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
  เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
  ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

  

รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน ชุดที่ ๑  ๗๒๙๓/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๑๖ 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนี
  เข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยว
  ที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 

  

 ๓.๓  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  

๖๙๑๕/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๑๗ 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  

๗๗๐๕/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๑๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๑๘ 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

๘๑๙๓/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๑๙ 

โครงการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน  ๘๕๔๔/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๑๙ 

ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
วางเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์)  

๘๒๐๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๒๐ 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย 
  และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
  แรงงานอาเซียน 

  

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
  ทั่วไป 

  



 

 - ๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  า 
  เขตป่าสงวน 

  

๔.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๒๑ 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
  ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจดัใหม้ีคูปอง
  การศึกษา 

  

 ๔.๓  กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา   

 ๔.๔  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย 

  

 ๔.๕  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
  เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ 

  

ขออนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค  

๙๒๓๖/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๒๒ 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพ   

 ๔.๗  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ   

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
  ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  

กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพยากรพันธุกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม 
(WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  

๗๖๙๖/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๒๓ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๘๒๘๕/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๒๔ 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
  ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล  และ
  การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

  

 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี   

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
 ของประชาชน 

  



 

 - ๕ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
  ประชากรในทุกภาคส่วน 

  

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑        
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่าย
ในการจัดบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๖๘๙๘/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๒๕ 

ขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๗๕๑๗/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๒๕ 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค   

บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข  

๖๙๘๕/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๒๖ 

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง  ๗๘๔๑/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๒๖ 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด  
  โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  า 

  

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   

สรุปผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 
และข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน  

๗๗๒๖/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๒๗ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๒๘ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๗๑/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๒๙ 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ   

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
  ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
  อวัยวะและสเต็มเซลล์ 

  

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  
  การแพทย์และสาธารณสุข 

  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว ้

  

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ว ๑๓๒/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๓๐ 



 

 - ๖ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๗๖๐๑/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๓๐ 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พ.ศ. ....  

๗๖๑๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๓๐ 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน   
  ที่มีประสิทธิภาพ 

  

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๓๕/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๓๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๔๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๓๑ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๓๒ 

การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช  ๘๕๕๓/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๓๓ 

การด าเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
(เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐)  

๘๔๖๒/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๓๔ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริม
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการ
รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

๙๑๗๘/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๓๔ 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว   

 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย   

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๓๕ 

รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้
จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการด าเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ  

๘๒๗๕/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๓๖ 

วาระส าคัญของรัฐบาล   

แนวทางพัฒนาการท่องเที ่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวฝั่งทะเลตะวันตก  
(The Royal Coast หรือ Thailand Riviera)  

๗๐๐๓/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๓๗ 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน   

 ๖.๘ แก้ปัญหาน  าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน  า    
  ในบางพื นที่และบางฤดูกาล 

  

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่าง ๆ  พร้อมกับ
  ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

  

 ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี   

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี ภาครัฐ   



 

 - ๗ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม   

การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ 
ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย  

๗๔๑๙/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๓๘ 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  

๗๗๐๕/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๓๘ 

ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ  ๗๖๗๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๓๙ 

สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ๘๒๒๔/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๓๙ 

ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื ่อม ๓ สนามบิน และการก าหนด 
“พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพ่ิมเติม  

๙๑๘๗/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔๐ 

วาระส าคัญของรัฐบาล   

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง ๒ และการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีอ่ืน ๆ  

๖๘๖๓/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๔๑ 

     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง   

 ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
  ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  ๘๔๗๑/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๔๑ 
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กรณีคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทย)  

๘๕๖๓/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๔๒ 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ๙๒๖๓/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔๓ 

 ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
  ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

  

การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) 
ปี ๒๕๖๑-ปี ๒๕๖๓  

๙๒๗๒/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔๓ 

 ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต  
  ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๔๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๔๔ 

 ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
  ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  

  



 

 - ๘ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)”  

๖๘๖๖/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๔๕ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๔๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๔๕ 

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  

๗๗๐๕/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๔๖ 

 ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
  เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

  

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  ๙๒๑๗/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔๗ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   

การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/
ชุมชนละสองแสนบาท)  

๙๑๕๗/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔๗ 

รายงานทางเศรษฐกิจ   

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑  ๘๘๕๗/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔๘ 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า   

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๑  ๙๒๗๐/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔๘ 

รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๑  ๙๐๔๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๔๘ 

วาระส าคัญของรัฐบาล   

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน   

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒  

๖๘๙๖/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๔๙ 

๗.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
  ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
  กับประเทศเพื่อนบ้าน 

  

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP Ministerial Conference  ๖๙๐๒/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๕๐ 

การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาเพ่ือต่อยอดการด าเนินการ
ตามปฏิญญากรุงพนมเปญ ว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

๗๖๓๑/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๕๐ 



 

 - ๙ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย  

๙๐๕๑/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๕๑ 

การเพ่ิมทุนของหน่วยงานค้ าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+๓  ๙๐๕๗/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๕๑ 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย   
 ทุกระดับ 

  

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม   

 ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ      
  โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

  

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖  

๗๖๒๕/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๕๒ 

การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ ๒๔ (The 24th Meeting 
of Mekong River Commission Council)  

๙๑๙๘/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๕๒ 

การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
๖ ประเทศ ครั้งที่ ๖ (6th GMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

๙๐๒๖/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๕๒ 

 ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
  จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป 

  

 ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
  ชายแดน 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๕๓ 

ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการก าหนด “พ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพ่ิมเติม  

๙๑๘๗/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๕๔ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  

 ๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ
  ประเทศ 

  

 ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม   

 ๘.๓  ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย         
  ที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด     
  หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ            
  พัฒนา 

  



 

 - ๑๐ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ           
  ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ 
  นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

  

 ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐาน
  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
  และด้านวัตกรรม 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้  ๕๖ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
 สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

  

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
  สัตว์ป่า 

  

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตร
นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ( Japan International Research Center for 
Agricultural Science : JIRCAS) ร่างแผนปฏิบัติงาน 2559-2564 วนวัฒนวิธี
ที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการปลูกสวนป่าสักและร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ  

๙๒๒๙/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๕๗ 

 ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
  ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

วาระส าคัญของรัฐบาล   

การขยายผลธนาคารปูม้า เพ่ือ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”  ๖๙๐๗/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๕๗ 

 ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
  ทีด่ินของรัฐ 

  

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการ
ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)]  

๘๒๙๗/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๕๘ 

 ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
  ในทุกมิติ 

  

ผลการประชุมแนวทางปรับปรุงคูน้ าริมถนนวิภาวดี คลองเปรมประชากร บึงมักกะสัน 
เพ่ือพัฒนาระบบระบายน้ า พัฒนาชุมชนคลองเปรมประชากร และบึงมักกะสัน  

๖๙๒๖/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๕๘ 

ผลการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๓ (3rd Asia-Pacific 
Water Summit)  

๗๓๔๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๕๘ 



 

 - ๑๑ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial  Declaration) 
ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ าโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th  World  Water  Forum)  

๗๗๑๘/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๕๙ 

 ๙.๕ เร่งรดัการควบคุมมลพษิทั งทางอากาศ ขยะ และน  าเสีย     

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๔๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๕๙ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไก
เครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM) 

๗๒๙๕/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๖๐ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. ....  

๘๕๗๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๖๐ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
 และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 ในภาครัฐ 

  

ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้งยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่)  

๘๘๖๑/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖๑ 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ    

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๓๕/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๖๑ 

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๗๓๔๖/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๖๑ 

ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. ....  ๗๔๖๙/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๖๒ 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๗๕๐๖/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๖๒ 
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๘ ฉบับ  

๗๗๔๗/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๖๒ 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๖๓ 

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๘๕๙๑/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๖๕ 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๘๕๐๑/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๖๕ 

ขออนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๑ รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจในระยะเริ่มแรก
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  

๘๔๖๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๖๖ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. ....  

๙๓๑๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖๖ 

ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๙๒๐๓/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖๖ 

ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ....  ๙๐๐๐/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖๖ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....  

๙๐๖๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖๖ 



 

 - ๑๒ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ  

๙๓๔๒/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖๗ 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญา
ตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๙๐๑๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖๗ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุม
แผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุม
ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด)  

๘๙๙๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๖๘ 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
  สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

  

 ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ   

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) (ประจ าเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  

๗๕๘๕/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๖๙ 

 ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย
  บุคลากรภาครัฐ  

  

 ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
  จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
  ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่  
  กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

  

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ว ๑๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๖๙ 

 ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม   
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ว ๑๖๕/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๗๑ 

 ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และ 
  เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
  มิชอบ 

  

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 

  



 

 - ๑๓ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
เ พ่ือสังคม (Social Economy) สถาบันการเงินชุมชนกองทุนยุติธรรมและ
เครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

๖๗๔๘/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๗๑ 

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๘ 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)  

๙๐๐๖/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๗๒ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาล   

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑)  

๗๔๔๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๗๒ 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  

๗๓๔๑/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๗๓ 

ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  ว ๑๔๖/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๗๓ 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นท่ีภาคกลาง  ๘๔๕๙/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๗๔ 

รายงานผลการผลักดันทรัพย์สิน   

รายงานผลการผลักดันทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๘๕๕๑/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๗๔ 

วาระส าคัญของรัฐบาล   

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่   

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒  ๖๘๘๔/๖๑ [๐๖/๐๓/๒๕๖๑] ๗๕ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
  กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
  กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
  การบริหารราชการแผ่นดิน  

  

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิ
ฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)  

๘๒๕๘/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๗๖ 

ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๙๐๘๖/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] ๗๖ 



 

 - ๑๔ - 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
 ๑๑.๒ เพิ ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น   
  ทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน
  ได้อย่างรวดเร็ว 

  

 ๑๑.๓ จัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก  
  การแทรกแซงของรัฐ  

  

 ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์
  มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั นตอนให้รวดเร็ว  

  

ขอผูกพันงบประมาณโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับการติดตามตัวผู้กระท าผิดในงานคุมประพฤติ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๓)  

๘๒๑๕/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] ๗๗ 

 ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
  ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

  

 ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน    
  การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม   
  ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและ
  ประพฤติมิชอบ  

  

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ   

รายงานข้อมูลร่างกฎหมายส าคัญ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และโครงการส าคัญ
ที่หน่วยงานจะด าเนินการในปี ๒๕๖๑  

๗๘๕๓/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๗๗ 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ   

การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการ
โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี  

๗๔๕๘/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] ๗๘ 

 

 
 
 
 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี จะปรากฏเฉพาะเร่ืองท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั น  



 

 - ๑๕ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๗๙ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๘๐ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๘๑ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๘๒ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย  ๘๓ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๘๓ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๘๔ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๘๕ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ที่ด าเนินการ  ๘๖ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๘๖ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๘๗ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๘๘ 

ตารางอักษรย่อ  ๘๙ 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๑ 

 

 

การปกป้องและเชิดชู 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ และ

ขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศเสนอ ดังนี ้
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ผลการด าเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว จ านวน ๒ มาตรการ ได้แก่ (๑) โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และ (๒) มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ 
 ๑.๒ ความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ จ านวน ๑๗ มาตรการ ได้แก่ 
(๑) การขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัด
การลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๓) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน (๔) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร 
(๕) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ ๒ (๖) มาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(๗) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (๘) มาตรการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs 
ผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) (๙) มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan (๑๐) โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (๑๑) โครงการบ้านประชารัฐ (๑๒) โครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐ (๑๓) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (๑๕) มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ 
(๑๖) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ (๑๗) โครงการประชารัฐ
สวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 ๒. อนุมัติการยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้ว 
โดยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน 
 ๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 

ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด เช่น ด าเนินการเพิ่มทักษะอาชีพจากองค์ความรู้ของโครงการหลวง
แก่เกษตรกร จ านวน ๑๒,๖๑๑ ราย และพัฒนาเป็นกลุ่ม SMART FARMER จ านวน ๒๒ ราย ด าเนินการส่งเสรมิอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกร
และผู้ผ่านการบ าบัดฝิ่นที่ไม่กลับไปเสพซ้ า จ านวน ๒,๘๙๙ ครัวเรือน และด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ๕๖ กลุ่ม และพัฒนา
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๑๗ กลุ่ม เป็นต้น งบประมาณทั้งสิ้น ๗๓,๐๒๔,๓๔๕ บาท 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม ด าเนินการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 
ครอบคลุม ๘๘ หย่อมบ้าน โดยเน้นให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนอย่างต่อเนื่อง งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๓๖๑,๕๐๘ บาท 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ด าเนินการบ าบัดรักษาผู้ติดฝิ่นรายใหม่ 
จ านวน ๑๐๙ ราย และติดตามผลการบ าบัดรักษาผู้ติดฝิ่นรายเดิม จ านวน ๑,๖๘๖ ราย งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๙๓,๐๐๐ บาท 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ด าเนินการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
ในพื้นที่ป่าและแผนการใช้ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ครอบคลุม ๑๑๙ หย่อมบ้าน พร้อมท้ังส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งต้นน้ า
รวมพื้นท่ี ๑,๑๐๐ ไร่ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๙๒๙,๗๑๐ บาท 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและก ากับดูแลแผนแม่บท ด าเนินการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
โดยจัดประชุมคณะกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน ๓ คณะอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ คณะอนุกรรมการโครงการ คณะกรรมการอ านวยการโครงการระดับจังหวัด และคณะกรรมการอ านวยการโครงการระดับอ าเภอ 
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๒,๗๒๕ บาท 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี 
สุริยุปราคา ณ หว้ากอ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Historic Science Theme Park) พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามการพัฒนาพื้นที่
โครงข่ายเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน (Riviera Thailand) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้ หรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วแต่กรณี ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไปให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ทันต่อสถานการณ ์เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตอ่ไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดร้ับการยกเว้นการปฏิบัตติามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
 และการต่างประเทศ 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  การแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. เห็นชอบร่างพระราชก าหนด จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
  ๑.๑ ร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดกระบวนการในการควบคุมและ
ตรวจสอบการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน การท างานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าท างาน ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จ าเป็น ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกบั
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวท้ังระบบ 
                    ๑.๒ ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อยกเลิกการห้ามคนต่างด้าวเข้ามามีอาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างท างานด้วยก าลังกาย
โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ และก าหนดห้ามเฉพาะการเข้ามาท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
                ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชก าหนดการบรหิารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายที่ ๒๓๗๐ 

(ค.ศ. ๒๐๑๗) และ ๒๓๙๖ (ค.ศ. ๒๐๑๗)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รับทราบและรับรองการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council : UNSC) ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายที่ ๒๓๗๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) และ ๒๓๙๖ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ที่ได้รับการรับรอง
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามล าดับ โดยข้อมติ UNSC ที่ ๒๓๗๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) มีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการก าจัดการได้มาซึ่งอาวุธของผู้ก่อการร้าย โดยผลักดันให้รัฐสมาชิกเสริมความแข็งแกร่งของการบังคับใช้กฎหมาย 
มาตรการควบคุมชายแดน และการพัฒนาศักยภาพในการสอบสวนเครือข่ายการค้าและถ่ายโอนอาวุธอย่างผิดกฎหมาย ส่วนข้อมติ UNSC 
ที่ ๒๓๙๖ (ค.ศ. ๒๐๑๗) มีสาระส าคัญเป็นการเสรมิสรา้งมาตรการตรวจจบัความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการรา้ย ผ่านการแบ่งปันข้อมลู
ด้านความมั่นคงชายแดน 
 ๑.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และส านักงานอัยการสูงสุดถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการด าเนินการตามวรรค ๑๑-๑๓ และวรรค ๑๕ ของข้อมติ UNSC 
ที่ ๒๓๙๖ (ค.ศ. ๒๐๑๗) รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อการร้าย รวมถึงนักรบก่อการร้ายต่างชาติ ซึ่งต้องถูกมาตรการอายัดทรัพย์สิน 
ห้ามเดินทาง ตรวจจับความเคลื่อนไหว และมาตรการอื่น ๆ ตามข้อมติ  UNSC ที่ เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยตามข้อมูลในเว็บไซต์  
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list และ https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials 
ซึ่งปรับปรุงโดยสหประชาชาติเป็นประจ า และแจ้งผลการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามข้อมติดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพ่ือประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

 ๒. การด าเนินการตามวรรค ๑๕ ของข้อมติ UNSC ที่ ๒๓๙๖ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ให้กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การด าเนินการรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพ (biometric data) ให้เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้สามารถใช้บ่งช้ีผู้ก่อการร้าย
ได้อย่างถูกต้องแม่นย าต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
โดยมีผลงานส าคัญ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 
การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การเพิ่มสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ให้แก่ผู้เสียหาย การน าเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวทั้งระบบให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกันทั่วประเทศ 
การเพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และการใช้นโยบายเปิดกว้างเพื่อเพิ่มการท างาน
ร่วมกับพันธมิตรภาคประชาสังคมทั้งในและนอกประเทศ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง  รายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ตามโครงการแม่น  าโขงปลอดภัย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
ตามโครงการแม่น้ าโขงปลอดภัย ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธาน
มอบนโยบายการประชุมฯ โดยเน้นย้ าให้ทั้ง ๖ ประเทศยกระดับความร่วมมือในการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพื่อยุติการผลิต
ยาเสพติด โดยใช้นโยบายด้านการปราบปรามควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ระยะยาว ภายใต้การจัดท าแผนแม่บทร่วมกันของ ๖ ประเทศ ซึ่งทุกประเทศเห็นพ้องกันตามข้อเสนอของประเทศไทย โดยแนวทาง
และนโยบายยกระดับความร่วมมือ ๖ ประเทศ ได้แก่ (๑) การสร้างเป้าหมายร่วมที่จะด าเนินการต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทองค า  
(๒) การยกระดับความร่วมมือในการด าเนินการในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค า (๓) ให้ความส าคัญของการสกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์
ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด (๔) การผนึกก าลังร่วมกันของทั้ง ๖ ประเทศในการก าหนดเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติดที่ส าคัญ
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค า (๕) ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และ (๖) ร่วมกันจัดท าแผนแม่บทความร่วมมือ
ของ ๖ ประเทศ ท่ีเป็นแผนต่อเนื่องระยะยาว จนน าไปสู่การลงนามให้การรับรองอย่างเป็นทางการของทั้ง ๖ ประเทศต่อไป 
 ๒. การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ 
ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประเทศสมาชิก ๖ ประเทศ ได้ร่วมหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะเร่งด่วนและ
ระยะยาว โดยเห็นพ้องที่จะยังคงใช้ยุทธศาสตร์การผนึกก าลังร่วมกันในการ “ปิดล้อมสามเหลี่ยมทองค า” ได้แก่ (๑) การก าหนด
เป้าหมายปฏิบัติการร่วมกัน (๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค า ปี ๒๕๖๑ และ (๓) การจัดท าแผนแม่บทระยะยาวร่วมกัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานในงานประมงทะเล
และกฎหมายว่าด้วยการประมงเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม และแก้ปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอเพิ่มเติม และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

 ๑. ขอแก้ไขระยะเวลาในการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงในร่างข้อ ๑ เกี่ยวกับการให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท างาน
ในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้างตามข้อ ๑๐/๒ จากเดิม “ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่     
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป” เป็น “ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสีส่ิบห้าวันนับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป” 
 ๒. ขอตัดร่างข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖/๑ ออก เพื่อไม่ให้กฎหมายมีความขัดแย้งกันเนื่องจากปัจจุบันได้มีค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
เพิ่มเติมครั้งท่ี ๓ สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง  ร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานต ารวจเนเธอร์แลนด์ ว่าด้วยการต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between the Royal Thai Police and the Netherlands Police 
on Combating Transnational Crime) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานต ารวจเนเธอร์แลนด์
ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Letter of Intent between the Royal Thai Police and the Netherlands Police 
on Combating Transnational Crime) และอนุมัติในหลักการให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามหนังสือ
แสดงเจตนารมณ์ฯ โดยร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบการท างานพื้นฐานความร่วมมือระหว่าง
ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับความร่วมมือของต ารวจ และผู้เข้าร่วม
ทั้งสองฝ่ายจะให้การรับรองแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การบังคับใช้กฎหมายและการวิเคราะห์ การประสานงาน
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่าง ๆ เช่น อาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กร การค้ามนุษย์ กา รลักลอบ
ขนคนเข้าเมือง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การฟอกเงินและคอร์รัปชัน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ตามที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับความเห็นของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่เห็นควรเพิ่มเติม “การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Terrorism financing)” ในประเด็นอาชญากรรมส าหรับด าเนิน
ความร่วมมือของร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 ๒. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติไปแล้ว ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณี

สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
 ๑.๑ กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้น
ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกระบวนการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๑.๑.๒ ออกประกาศกระทรวงโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
 ๑.๑.๒.๑ ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานในประเทศไทยในต าแหน่งงานกรรมกร 
รับใช้ในบ้าน ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล และผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว เมียนมา ดังต่อไปนี้ โดยให้เดินทางกลับ



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

ประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
และกลับเข้ามาในราชอาณาจักรในช่วงเวลาดังกล่าว หากพ้นก าหนด ให้ด าเนินการตามกฎหมายปกติ ซึ่งครอบคลุม (๑) แรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ซึ่งถือบัตรประจ าตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่ยังไม่สิ้นอายุการอนุญาตท างาน หรือระบุวันสิ้นอายุวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เป็นแรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑) และ (๒) แรงงานต่างด้าวและบุตรซึ่งเป็นแรงงานที่น าเข้าถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความตกลง
หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) และผ่านการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติ 
 ๑.๑.๒.๒ การเดินทางกลับภูมิล าเนาเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไม่ถือว่าเป็นการออกนอกเขตพื้นท่ีจังหวัดที่จัดท าทะเบียนประวัติ หรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
 ๑.๑.๒.๓ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งประจ า ณ ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองทุกแห่ง ประทับตราวัน เดือน ปี ท่ีแรงงานต่างด้าวเดินทางออก-เข้า ราชอาณาจักรในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองแห่งนั้น 
 ๑.๒ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน หรือหน่วยงานในสังกัดออกหนังสือรับรองให้กับแรงงานต่างด้าว 
และให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับตราเข้า-ออก 
 ๑.๓ ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินการแล้ว ให้ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองรายงานผลการเดินทางให้กระทรวงแรงงานทราบเพื่อสรุปสถิติการเดินทางเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
 ๑.๔ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ 
 ๑.๕ กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ๓ ประเทศ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๖ กระทรวงสาธารณสุขติดตาม เฝ้าระวัง โรคที่ติดมากับแรงงานต่างด้าว 
 ๑.๗ ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงแจ้งข้อมูลแนวทางการด าเนินการให้หน่วยงาน
ในสังกัดได้รับทราบการด าเนินนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 ๒. ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติรองรับส าหรับการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างานให้กับแรงงาน ลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันอาจน าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนให้มีผลใช้บังคับได้ทันตามก าหนดเวลาต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงแรงงานได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  การปรับเพ่ิมระยะเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร 

ขออนุญาตท างาน และจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกประกาศ 
(๑) ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติและได้ยื่นเรื่องขอจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน 
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อจัดท า/ปรับปรงุทะเบียนประวัติ พิสูจน์สัญชาติ 
ขอรับตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร และ (๒) ให้เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจลงตรา (Visa) 
และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งได้ยื่นเรื่องขอจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ
ไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว โดยยกเว้นค่าปรับฐานอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลา



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

ที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีจ านวนมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่
ในราชอาณาจักรได้ทันในระยะเวลาที่ก าหนด ท้ังนี้ ไม่เกินวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงาน
ต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว โดยให้ตรวจลงตรา 
(Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรให้แก่แรงงานต่างด้าวดังกล่าวถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ในกรณีแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ า 
 ๑.๓ ให้กรมการจัดหางานก าหนดสถานท่ีรับค าร้องขอจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service : OSS) ส านักงานจัดหางานจังหวัด ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ รวมถึงการยื่นเอกสาร
ผ่านระบบออนไลน์ 
 ๑.๔ ให้กรมการปกครองจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 
แก่แรงงานต่างด้าวท่ีได้ยื่นเรื่องขอจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางาน ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ๑.๕ ให้กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการขั้นตอนก าหนดสถานที่
ในการด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ตรวจลงตรา (Visa) และ
ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ตามความเหมาะสม 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการเสนอร่างประกาศต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตามขั้นตอนให้มีผลใช้บังคับได้ทันตามก าหนดเวลาต่อไป 
 ๓. ให้กระทรวงแรงงานได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั งแต่วันที่ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอ าเภอในพื้นที่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ๒. เห็นชอบและรับทราบร่างประกาศ รวม ๔ ฉบับ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา ยกเว้นอ าเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน และร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศ
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ 
 ๒.๒ รับทราบร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ และร่างประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 ๓. เห็นชอบการปรับลดพื้นท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อน าพระราชบัญญัตกิารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแทน 
 
 
 
 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื อขายสะพานเคร่ืองหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) 

จ านวน ๑ ชุด  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขาย
สะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จ านวน ๑ ชุด ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการลงนาม
ในเอกสารการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาร ะส าคัญที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ  
และให้กระทรวงกลาโหมด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกยาน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดหาสะพานเคร่ืองหนุนมั่น) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒๗๘,๗๐๗,๓๐๐ บาท ให้กองทัพบกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสะพานเครื่องหนุนมั่น 
(Modular Fast Bridge) สนับสนุนหน่วยทหารช่าง จ านวน ๒ ชุด ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑   
เร่ือง  การจัดตั งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นกลไกในการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (Declaration on 
the Conduct of Parties in the South China Sea : DOC) การเจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of 
Conduct in the South China Sea : COC) และโครงการความร่วมมือที่ เป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ 
และกรรมการอื่นอีกจ านวน ๒๗ คน โดยมีอธิบดีกรมอาเซียน เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้กลไกคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ด าเนินงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามปฏิญญา DOC และผลักดันหลักการส าคัญของ COC โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ทะเลจีนใต้
เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจทางทะเลที่เป็นประโยชน์
แก่ทุกฝ่ายและประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยท่ี ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓ (The Third 
session of the United Nations Environment Assembly : UNEA 3) ระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงไนโรบี 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

สาธารณรัฐเคนยา โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตประจ ากรุงไนโรบีและผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ท าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม UNEA 3 ซึ่งในที่ประชุม UNEA 3 ประเทศสมาชิก
ได้ร่วมกันรับรองข้อมติและข้อตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับทุกประเทศ รวมถึงได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อป้องกัน บรรเทา และจัดการมลพิษในทุกรูปแบบ และมีการระบุถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ
และจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตลอดจนเป็นแนวทางส าคัญเพื่อการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทั้งนี้ 
มอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละเป้าหมาย เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการเพื่อเพิ่มการศึกษาวิจัยและส่งเสริมการพัฒนา
ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ข้อมูล กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการให้มีมาตรฐานคุณภาพอากาศที่อ้างอิงตามเกณฑ์
ขององค์การอนามัยโลก กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการพัฒนามาตรการและกฎหมายที่เหมาะสมในระดับประเทศในการลดความเสี่ยง
ที่เกิดจากสารเคมี และจัดการแบตเตอรี่ตะกั่วที่ใช้แล้วอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ด าเนินการให้มีมาตรการส่งเสริมและลงทุนด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 
๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ 
 ๑.๑.๑ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ หรือปฏิญญาซิดนีย์ 
(Joint Statement of the ASEAN-Australia Special Summit : The Sydney Declaration) เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ 
ทีแ่สดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในมิติการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลักดันให้อาเซียนและออสเตรเลียท างานร่วมกันใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
ด้านความมั่นคง ด้านความมั่งคั่ง และประชาชน 
 ๑.๑.๒ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  
กับรัฐบาลออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล [Memorandum of Understanding between 
the Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) and the Government of Australia on Co-operation to 
Counter International Terrorism] เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนและออสเตรเลียที่ร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวกรอง เป็นต้น รวมถึงการป้องกันแนวคิดหัวรุนแรงและสุดโต่งที่อาจน าไปสู่การก่อการร้าย 
โดยใช้ประโยชน์จากกลไกท่ีมีอยู่ภายในกรอบอาเซียน-ออสเตรเลีย 
 ๑.๒ ให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ 
 ๑.๓ เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั
โดยให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้ลงนาม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งไม่มีผลเปลี่ยนแปลงนัยทางกฎหมายแต่อย่างใด 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ และร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรฐัมนตรไีดใ้ห้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรฐัมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ว่าด้วย

การยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (Agreement between the Government of the Kingdom 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

of Thailand and the Government of the People’ s Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of 
Diplomatic Passports) ซึ่งจะมีการลงนามในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยร่างความตกลงฯ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู ้ถือ
หนังสือเดินทางทูตที่มีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่ายจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่เดินทางเข้า 
โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่เข้ารับการจ้างงานใด ๆ ไม่ท าธุรกิจส่วนตัว หรือกิจการส่วนตัวอื่นใดในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
โดยที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจยังมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือยกเลิกการพ านักของบุคคลใด ๆ  ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราได้ 
ทั้งนี้ ความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา ๕ ปี และจะได้รับการขยายระยะเวลาออกไปอีกวาระละ ๕ ปี เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จะบอกเลิก 
 ๒. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายบังกลาเทศเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 
 ๓. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ และ
หนังสือแจ้งให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ 
 ๔. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว รวมทั ง
ให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั้งการน าเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เรื่อง Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั้งผลประโยชน์
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่ องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั้งต่อไปด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุปผลงานต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด า เนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการ
ในระดับท้องถิ่น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 
 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั้งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 
 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพื่อจัดท าความร่วมมือ
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อน ามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๒.๔ เพื่อให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก ( SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  
เร่งน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย-มาเลเซีย ครั งท่ี ๕๔
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) 
ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ดาโต๊ะ สรี  ฮิซัมมูดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย 
เป็นประธานร่วม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๕๔ ที่ประชุมได้ชื่นชมผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา เช่น การแลกเปลี่ยนการข่าวและการปฏิบัติการร่วมด้านการควบคุมความมั่นคงชายแดน การวางแผนส าหรับการฝึกร่วม/ผสม 
ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงบริเวณชายแดน รวมทั้งได้หารือความร่วมมือในด้านอืน่ ๆ  
เช่น เพิ่มการแลกเปลี่ยนข่าว การพัฒนาด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมตามแนวชายแดน เร่งสรุปการจัดท าระเบียบปฏิบัติประจ า 
และหลักนิยมเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และแสวงหาความเป็นไปได้ในการเชิญประเทศอาเซียน
และมิตรประเทศเข้าร่วมการฝึกในฐานะผู้สังเกตการณ์หรือผู้เข้าร่วม 
 ๒. การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย โดยฝ่ายไทยได้แสดงความยินดี
ต่อความส าเร็จในการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกัน รวมทั้งความตกลงในการก่อสร้างรั้วเดี่ยว
บริเวณชายแดน ขณะที่ฝ่ายมาเลเซียได้ช่ืนชมการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีและความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยสันติวิธี และพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะทางด้าน  Cyber Security 
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ตลอดจนการปล่อยข่าวบิดเบือนความจริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการเปิด Hotline 
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีด้านความมั่นคง และฝ่ายมาเลเซียเสนอให้ไทยส่งผู้แทนเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการท างานร่วมกัน รวมทั้ง
ยังเห็นพ้องกันว่าการแก้ไขปัญหาโรฮีนจาจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and the Government of : 

Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยลงนามในร่างเอกสารความตกลงระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติกับรัฐบาล
ของรัฐสมาชิก : ค ามั่นในการขจัดการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ (Compact between the Secretary-General 
of the United Nations and the Government of : Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse) ซึ่งสาระส าคัญ
ของร่างเอกสารความตกลงฯ เป็นการเน้นย้ าหลักการในการด าเนินการร่วมกันขององค์การสหประชาชาติ (UN) และรัฐสมาชิก 
เพื่อขจัดปัญหาการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ 
 ๑.๒ มอบหมายให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก หรือผู้แทน
เป็นผู้ลงนามในเอกสารความตกลงฯ ทั้งนี้ UN ก าหนดให้ผู้ได้รับมอบหมายลงนามในนามผู้แทนรัฐบาลไทย 
 ๑.๓ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมภารกิจของ UN ในพื้นที่ต่าง ๆ 
ถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนร่างเอกสารความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทยนั้น หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลงั พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒

และเห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note) ส าหรับเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อม
แผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตรุะดับภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
เห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note) ส าหรับเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับชาติตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน) โดยเฉพาะการพัฒนาและทดสอบ
การประสานการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้และการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุแผ่นดินไหว
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิก ก าหนดจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดที่เหมาะสม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) พิจารณาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขอปรับปรุงขอบเขตและเนื้อหาสาระของการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ 
ให้ครอบคลุมถึงภัยที่เกิดจากสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ในเขตเมืองด้วย เช่น ไฟป่า ปัญหาฝุ่นละออง น้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติดังกล่าว
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างขอบเขตการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๓. ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือประชุมหารือและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝร่ังเศส ของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อประชุมหารือและศึกษาดูงาน
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ในฐานะหัวหน้าคณะการประชุมหารือกับผู้แทน
สถาบันจัดอันดับ ๒ สถาบัน คือ สถาบัน World Economic Forum (WEF) และ Institute for Management Development 
(IMD) โดยผลการหารือกับ WEF เห็นด้วยที่จะจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับไทยอย่างบูรณาการเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือหลัก 
(Master Framework) ในการขับเคลื่อนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และส าหรับกรณีที่ประเทศไทย
แสดงความสนใจเป็นเจ้าภาพ WEF ASEAN Summit 2020 นั้น ผู้แทน WEF เห็นว่ามีความเป็นไปได้ ซึ่งทาง WEF จะพิจารณา
ตัดสินใจเรื่องการเป็นเจ้าภาพนี้ในปีหน้า ส่วนผลการหารือกับ IMD โดย IMD ช้ีแจงว่า ไม่มีนโยบายให้ค าปรึกษาในการยกอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ดี IMD สามารถศึกษาแนวทางการจัดท าเครื่องมือในการจ าลองการเปลี่ยนแปลง
อันดับความสามารถในการแข่งขันร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยินดีร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนของไทยในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัท Startups การสร้างและใช้ประโยชน์
จาก Big Data 
 ๒. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ได้ศึกษาดูงานองค์กรและสถาบันที่มีส่วนสนับสนุน
การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมและสังคมผู้ประกอบการ ได้แก่ (๑) Accenture Paris Innovation ซึ่งเป็นศูนย์ด้านนวัตกรรม
ที่ตั้งขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิด Design Thinking (๒) Station F ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการสร้างเมืองหลวงด้านเทคโนโลย/ีSilicon Valley แห่งภูมิภาคยุโรป และ (๓) BCG’s Innovation Center for Operations 
โรงงานต้นแบบในการน าแนวคิดอุตสาหกรรม ๔.๐ มาใช้ในกระบวนการผลิต โดย BCG ได้เสนอแนวทางเบื้องต้นส าหรับการขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การปรับปรุงกลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการขยายก าหนดระยะเวลาการทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization : WTO) ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยออกไปรอบละ ๑ ปี (จากเดิมทุกระยะ ๔ ปี เป็นทุกระยะ ๕ ปี) 
และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่ (General Council) เนื่องจากจ านวนสมาชิก 
WTO เพิ่มขึ้นจากเดิม ฝ่ายเลขาธิการ WTO ซึ่งเป็นผู้จัดท ารายงานการทบทวนนโยบายทางการค้า มีทรัพยากรและบุคลากรจ ากัด
ไม่สามารถจัดท ารายงานฯ ได้ตามกรอบเวลาเดิม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
แจ้งการขยายก าหนดระยะเวลาการทบทวนนโยบายการค้าดังกล่าวให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษานโยบายการค้าของแต่ละประเทศ และควรประสานการท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดท ารายงานการทบทวนนโยบายทางการค้าของไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และครอบคลุมมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับประเด็นด้านการค้ามากยิ่งขึ้น ไปด าเนินการต่อไปด้วย 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบการภาคยานุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และการให้สัตยาบัน
ข้อแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญา โดยไม่รับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการเสนอเรื่องสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
 ๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการภาคยานุวัติ
อนุสัญญาฯ และการให้สัตยาบันข้อแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาฯ 
 ๑.๓ มอบหมายให้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติของการด าเนินการ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแล้ว 
 ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับ
จัดสรรไว้แล้ว โดยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาด าเนินการเป็นล าดับแรกก่อน ส าหรับค่าใช้จ่าย
ในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดระดับรัฐมนตรี ครั งที่ ๑๘ และ

ร่างปฏิญญากรุงบากู 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างเอกสารสุดท้าย (Draft Final Document) ของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดระดับ
รัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ (18th Mid-Term Ministerial Meeting of the Non-Aligned Movement : NAM) และร่างปฏิญญากรุงบากู 
(Draft Baku Declaration) และให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมรับรองร่างเอกสารทั้งสองฉบับในการประชุมดังกล่าวที่จะจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี ๓-๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ มีสาระส าคัญ
สอดคล้องกับข้อมติของสหประชาชาติ และเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอด  NAM ครั้งที่ ๑๗ เมื่อปี ๒๕๕๙ ซึ่งเน้นย้ า
ถึงการด าเนินการตามพันธกิจของ NAM เช่น การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
การปลดปล่อยอาณานิคม และการงดเว้นการใช้ก าลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อยับยั้งความพยายามในการช้ีน า
หรือครอบง าของประเทศพัฒนาแล้ว และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งผลักดันให้กลุ่ม  NAM มีบทบาท
ในการปฏิรูปสหประชาชาติด้วยการสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งของ NAM ผ่านการประสานท่าทีระหว่างสมาชิก เพื่อแสดงท่าที
ที่สอดประสานในเวทีระหว่างประเทศ ส่วนร่างปฏิญญาฯ มีสาระส าคัญเป็นการเน้นย้ าถึงหลักการที่กลุ่ม NAM ให้ความส าคัญ เช่น 
สิทธิการก าหนดใจตนเองของประชาชน การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ และการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นต้น 
 ๑.๒ หากถ้อยค าเรื่องทะเลจีนใต้ในเอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่มอาเซียน 
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) ต่อถ้อยค าดังกล่าวในเอกสารสุดท้าย
ของการประชุมฯ เช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอด NAM ครั้งท่ี ๑๗ เมื่อปี ๒๕๕๙ 
  ๑.๓ หากถ้อยค าเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ที่ถูกบรรจุในเอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ ไม่สอดคล้อง
กับท่าทีไทย แสดงท่าทีเชิงลบ หรือมีถ้อยค ารุนแรงประณามสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อนุมัติให้รัฐมนต รีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งข้อสงวนของไทย (reservation) หรือแสดงท่าทีท่ีอธิบายอย่างระมัดระวังถึงเหตุผลของไทย
ซึ่งท าให้ไม่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับถ้อยค าดังกล่าวได้ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ และร่างปฏิญญาฯ ในส่ วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาถ้อยค าเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ในร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ 
อย่างรอบคอบก่อนลงนามในหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) ของไทยในประเด็นนี้ หากถ้อยค าดังกล่าวอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
และอยู่บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศก็สามารถพิจารณารับรองร่างเอกสาร
ดังกล่าวได้ แต่หากถ้อยค าดังกล่าวมีลักษณะเป็นการประณามประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง และอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
กับไทยและกลุ่มอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศก็สามารถพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งข้อสงวน (reservation) หรือแสดงท่าที
ที่อธิบายอย่างระมัดระวังถึงเหตุผลของไทยซึ่งท าให้ไม่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับถ้อยค าดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้ยึดผลประโยชน์ของไทย
และกลุ่มอาเซียนเป็นหลัก 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๓ 

 

  การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม 

และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

๓. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  

 ๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าท่ีบ้าน ชุดที่ ๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน ชุดที่ ๑ วาระที่ ๒ 
(ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านให้ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้านได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน จ านวน ๔ คณะ เพื่อท าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาเพื่อน ามาก าหนดนโยบายต่อไป ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ
คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปท าที่บ้าน (๒) คณะอนุกรรมการก าหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน 
(๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๔) คณะท างานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ๒. การพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง 
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้พิจารณาเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้แล้ว จ านวน ๒ ฉบับ 
ได้แก่ (๑) กฎกระทรวงก าหนดงานท่ีมีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อหญิงมีครรภ์และเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 
๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (๒) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปท าที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานท่ีรับไปท าที่บ้าน 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ ฉบับ 
 ๓. การส่งเสริมและการพัฒนาผู้รับงานไปท าที่บ้าน กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบได้ด าเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการรับงานไปท าที่บ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้จ้างงาน และนักวิชาการ เป็นต้น ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาการรับงานไปท าที่บ้านต่อไป 
 ๔. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเกี่ยวกับผู้รับงานไปท าที่บ้าน เช่น ขาดฐานข้อมูลที่ชัดเจนในด้านจ านวน
ผู้รับจ้างงานและผู้รับงานที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ในการจ้างงานไม่ชัดเจน และข้อมูลมีความเคลื่อนไหวไม่คงที่และขาดฐานข้อมูล
ที่ชัดเจน เป็นต้น ส าหรับข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง 
ยั่งยืน และเพิ่มอ านาจการต่อรอง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านทราบสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องและ
กว้างขวาง เป็นต้น 
 

 ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน 

 

 ๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  

 

 

 

 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้นายจ้างที่เป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถน ารายจ่ายค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการจ่ายค่าจ้างผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจ านวน ๑.๕ เท่าของค่าจ้างที่จ่าย
ให้แก่ลูกจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก รวมทั้งจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย 
นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นให้มีการจ้างงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะการจ้างงานระยะยาวหรือเป็นพนักงานประจ าเพื่อสนับสนุน
ให้คุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย   
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั งที่ ๔/๒๕๖๐ และ

ขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ผลการด าเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว จ านวน ๒ มาตรการ ได้แก่ (๑) โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และ (๒) มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ 
 ๑.๒ ความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ จ านวน ๑๗ มาตรการ ได้แก่ 
(๑) การขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัด
การลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๓) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน (๔) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร 
(๕) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ  Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ ๒ (๖) มาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(๗) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (๘) มาตรการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs 
ผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) (๙) มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan (๑๐) โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (๑๑) โครงการบ้านประชารัฐ (๑๒) โครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐ (๑๓) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (๑๕) มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ 
(๑๖) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ (๑๗) โครงการประชารัฐ
สวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

 ๒. อนุมัติการยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้ว 
โดยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน 
 ๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว 
รวมทั้งให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั้งการน าเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เรื่อง Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั้งผลประโยชน์
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั้งต่อไปด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุปผลงานต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด า เนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ นโดยเร็ว ทั งนี  หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการ  
ในระดับท้องถิ่น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั้งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว  และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพื่ อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 
 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพื่อจัดท าความร่วมมือ
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อน ามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๒.๔ เพื่อให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก (SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  
เร่งน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 
  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ เช่น ติดตามผลการด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางประชารัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน พิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือเสนอแนะสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 ๒. ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแนวทางการจัดประชารัฐ
สวัสดิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ มีประเด็นส าคัญ เช่น (๑) การผลิตและการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้แก่ผู้มีสิทธิ (๒) การใช้สิทธิและการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานหรือร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (๓) การวางเครื่องรับช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) (๔) แนวทางการควบคุมภายในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีร้านธงฟ้าประชารัฐ (๕) ความก้าวหน้าของ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... และ (๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ข้อมูล
ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้น 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง โครงการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน 
โดยให้สินเช่ือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว 
วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน ๕ ปี 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีไม่เกินร้อยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน และอนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการฯ เป็นวงเงินงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 
๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสินท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๒. ให้กระทรวงการคลงั (ธนาคารออมสนิ) รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังก ากับดูแลธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดภาระหนี้เสีย หรือหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งให้ธนาคารออมสินมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการด าเนินโครงการฯ และควรมีมาตรการด าเนินการบริหารสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรก าหนดแนวทาง  
การบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจน รวมถึงติดตามผลกระทบของโครงการฯ  อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษา
คุณภาพของลูกหนี้ในภาพรวม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. ในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ของธนาคารออมสิน ให้กระทรวงการคลัง 
(ธนาคารออมสิน) พิจารณาด าเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อป้องกัน การเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing loan : NPL) และปัญหาการปล่อยสินเช่ือไม่เหมาะสม (moral hazard) ซึ่งจะเป็นภาระต่องบประมาณของภาครัฐ
เกินความจ าเป็น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน) จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน
กับการอนุมัติสินเชื่อในโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) และให้พิจารณาอนุมัติสินเช่ือให้แก่ผู้มีรายไดน้้อยที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ ๑ เป็นล าดับแรกก่อนเพื่อความเป็นธรรม 
 ๔. ให้กระทรวงการคลังติดตามการด าเนินโครงการฯ ท้ังในส่วนของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งให้มีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใส และให้พิจารณาน าข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมู ล
ผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวางเคร่ืองรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จ านวน 
๒๕๗,๕๓๑,๖๐๐ บาท เพื่อให้กรมบัญชีกลางใช้ในการด าเนินการวางเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิสก์ (Electronic Data Capture : EDC) 
ภายใต้โครงการจัดท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมอีก 
๒๐,๐๐๐ เครื่อง (ร้านธงฟ้าประชารัฐ จ านวน ๑๐,๐๐๐ เครื่อง และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 
๑๐,๐๐๐ เครื่อง) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรด าเนินการให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประเมินความต้องการใช้เครื่อง EDC ทั้งหมดให้ชัดเจน โดยค านึงถึงความเพียงพอในการรองรับการใช้งานของ
กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และความต้องการใช้เงินงบประมาณเพื่อด าเนินการดังกล่าว ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 

 ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล  าเขตป่าสงวน 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๔ 

 

  การศึกษาและเรียนรู้ 

  การทะนุบ ารุงศาสนา 

  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว 
รวมทั้งให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั้งการน าเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เรื่อง Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั้งผลประโยชน์
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั้งต่อไปด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กร ะทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุปผลงานต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด า เนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ต้ังแต่เร่ิมต้นศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการ  
ในระดับท้องถิ่น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 
 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั้งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว และ



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 
 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพื่อจัดท าความร่วมมือ
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อน ามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๒.๔. เพื่อให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก ( SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  
เร่งน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 
 

 ๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาปรับปรุงระบบ      
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจัดให้มีคูปองการศึกษา 

 

 ๔.๓ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

 ๔.๔ พัฒนาคนทุกวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบอาชีพ
ได้หลากหลาย 

 

 ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้าง
แรงงานที่มีทักษะ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง  ขออนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ
 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติในหลักการโครงการเพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาในทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และทันต่อเทคโนโลยีการประกอบอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ
ในสังกัด สอศ. จ านวน ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ ที่มีคุณภาพส าหรับการขยายผลต่อไป และเพื่อสนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม 
(Fist S Curve) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve) และตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๑) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณของประเทศไทย 
วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ วงเงิน ๒,๗๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยในส่วนของโครงการ



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

ที่จะด าเนินการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท ารายละเอียดเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาก่อนการด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับทุนการศึกษา ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เง่ือนไขในการให้/ชดใช้ทุนประเภทต่าง ๆ อัตราต าแหน่งรองรับครู
ของ สอศ. ภายหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความรัดกุม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเป็นไปได้
ในการด าเนินการในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-sharing) หรือรูปแบบประชารัฐ เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เช่น ควรสร้างความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับสถาบันวิจัย
ที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่  EEC เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกท างานจากโจทย์จริง
ของภาคอุตสาหกรรม และร่วมท าโครงการวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน ควรก าหนดแผนการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในระยะสั้น 
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออาศัยความช านาญเฉพาะด้านของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาก าลังคน
ระดับอาชีวศึกษาในภาพรวมของประเทศ การจัดสรรทุนควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของสาขาวิชาให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งควรศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนอาชีวศึกษาของประเทศทั้งในมิติเชิงปริมาณ
และมิติเชิงคุณภาพ ตลอดจนแผนการด าเนินการเตรียมและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และควรค านึงถึงการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศไทยของต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับทุน
สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อส าเร็จการศึกษา เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๔. ในส่วนของแหล่งเงินที่จะใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ โดยกรณีเงินสมทบที่เป็นเงินงบประมาณของประเทศไทยนั้น 
เห็นควรให้ สอศ. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ส่วนเงินสมทบที่มาจากแหล่งเงินกู้ควรค านึงถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น 
โดยผ่านกลไกขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้ค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ด้วย 
 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
 

  ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม [WIPO (World Intellectual Property Organization) Intergovernmental 
Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC] 
เพื่อให้คณะผู้แทนเจรจาของไทยสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาการประชุม WIPO IGC หรือจนกว่าจะสรุปผลการเจรจา WIPO 
IGC ได้ หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของการเจรจาอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ การประชุม  WIPO IGC ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๓๔) 
ก าหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงาน



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้การเปิดเผย
แหล่งที่มาในการขอสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมอย่างชัดเจนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การก าหนดระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย 
(Transition period) ของร่างกรอบเจรจาการประชุม WIPO IGC ส าหรับประเทศต่าง ๆ ให้ค านึงถึงระดับความพร้อมและศักยภาพ
ของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ การบูรณาการท างานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นระบบ สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเฉพาะประชาชนและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ และสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างจริงจงั เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบเจรจา WIPO IGC ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๓. ในการเจรจา WIPO IGC ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการเจรจาบนพื้นฐานของนโยบายรัฐบาลในการห้าม
ท าการผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) เชิงพาณิชย์ และเน้นการคุ้มครองในการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ทั้งในด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [เรื่อง กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้ งเดิม (WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual 
Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : WIPO IGC) ของไทย ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐] 
อย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารายาแผนไทยของชาติหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ และค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ค าขอขึ้นทะเบียน และค าขอจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อน
บ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เป็นสากล 

 

 ๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๕ 

 

  การยกระดับคุณภาพบริการ 

 ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 

ของประชาชน 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 

 ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติงบประมาณ จ านวน ๕,๑๘๖.๑๓ ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขและเพื่อลดปัญหา
การขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการ จ านวน ๒ รายการ ประกอบด้วย (๑) ค่าใช้จ่ายบริการส าหรับผู้ป่วยในส าหรับหน่วยบริการ
ทุกสังกัด ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๔,๑๘๖.๑๓ ล้านบาท และ (๒) ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานด้านการป้องกันโรคร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ซึ่งเป็นบริการเชิงรุกเพื่อเน้นการดูแลป้องกันก่อนการเจ็บป่วย 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงานและภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดภาระงบประมาณ
ในระยะยาวต่อไปด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบการให้บริการสาธารณสุขของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

กรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๑. อนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงิน 
๑๘๑,๕๘๔.๐๙ ล้านบาท จ าแนกเป็น ๒ รายการหลัก คือ (๑) งบประมาณค่าบริการทางการแทพย์เหมาจ่ายรายหัว วงเงิน 
๑๖๖,๔๔๕.๒๓ ล้านบาท และ (๒) งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์อื่น วงเงิน ๑๕,๑๓๘.๘๖ ล้านบาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
และให้กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ  
และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน (ในคราวประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) เช่น ควรให้ความส าคัญกับความพร้อมและศักยภาพของผู้ให้บริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดบริการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และมีการติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของนโยบายดังกล่าว 
ควรเร่งด าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทั่วไปโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะการบริการผู้ป่วยในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ควรพิจารณาบริการที่มีแนวโน้มบริการเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลต่องบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งควรให้มีเกณฑ์การวัดคุณภาพบริการ
ของหน่วยบริการ เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานด้านการป้องกันโรคร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ซึ่งเป็นบริการเชิงรุกเพื่อเน้นการดูแลป้องกัน
ก่อนการเจ็บป่วยเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงานและภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดภาระ
งบประมาณในระยะยาวต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณฉีุกเฉินหรอืจ าเป็น เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ
สาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

  ๓. ส าหรับกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ สปสช. 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยให้ สปสช. 
ประสานงานกับส านักงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเปน็ไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป 
  ๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการ
ของระบบหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนภาระงบประมาณของภาครัฐในการด าเนินการดังกล่าวต่อไปด้วย 
 

 ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษา

แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและ
แพทยศาสตรศึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งจะมีการลงนามระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยบันทึกความเข้าใจฯ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น 
การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การผลิตยาและเครื่องมือทางการแพทย์ และการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว (โครงการหมอครอบครัว) 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม ( Full Powers) 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)] ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
                ๓. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องจัดท าข้ออนุวัติการเพื่อรองรับการด าเนินงานของบันทึกความเข้าใจฯ ให้กระทรวง
สาธารณสุขจัดส่งร่างความตกลงให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาก่อนด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้องค์การเภสัชกรรมด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง โดยเป็นการสร้าง
โรงงานผลิตยาพร้อมติดตั้งระบบและเครื่องจักรในการด าเนินการให้ได้มาตรฐานการผลิตสากลตามหลักการของ GMP PIC/S และ
เป็นการทดแทนโรงงานผลิตยาพระราม ๖ ซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายก าลังการผลิตในอนาคตขององค์การเภสัชกรรม 
ด าเนินการในที่ดินราชพัสดุที่องค์การเภสัชกรรมเช่าจากกรมธนารักษ์ บริเวณคลอง ๑๐ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พื้นที่
ประมาณ ๙๘ ไร่ วงเงินลงทุนรวม ๕,๖๐๗.๘๔ ล้านบาท โดยให้ใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรม จ านวน 
๒,๒๔๓.๑๔ ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จ านวน ๓,๓๖๔.๗๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
ส าหรับการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนก่อสร้างในโครงการฯ วงเงิน ๓,๓๖๔.๗๐ ล้านบาท เห็นควรให้องค์การเภสัชกรรมใช้เงินกู้ในประเทศ 
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ าประกันเงินกู้ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุข (องค์การเภสัชกรรม) ก ากับดูแลการบริหารโครงการฯ เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับก าหนดเวลาตามแผนงาน อาทิ การมีที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

และเป็นมืออาชีพและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการด าเนินงานของโครงการฯ โดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อความล่าช้าของโครงการฯ และฐานะการเงินขององค์กร ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 ๓. ให้องค์การเภสัชกรรมพิจารณาก าหนดแนวทางการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาที่เป็นภาพรวมของประเทศส าหรับการสร้างรายได้จากการขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอาเซียนควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบยาและการเข้าถึงยาของประชาชน โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

 ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ  า 

 

 ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร   
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง สรุปผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนงาน

ด้านความปลอดภัยทางถนน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
รายงานสรุปผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ในช่วงการรณรงค์เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓ มกราคม ๒๕๖๑ (รวม ๗ วัน) เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ พบว่า จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลงร้อยละ ๑.๔๙ ผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ ๑.๕๕ ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ ๑๑.๕๑ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดอุดรธานี 
เชียงใหม่ เชียงราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และรถที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 
รถจักรยานยนต์ รองลงมา คือ รถปิคอัพ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน ได้มีข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น (๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัยจราจร การสร้างการรับรู้ของประชาชนในประเด็น “ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
และการใช้อุปกรณ์นิรภัยในระหว่างการเดินทาง” ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
(๒) การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ประกอบการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจจับความเร็ว (๓) ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกพื้นที่
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นต้น 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอ
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนเสนอ และความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรให้มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของโรงพบาบาล ให้สามารถ
เก็บตัวอย่างเลือดผู้ขับขี่ทุกรายที่เข้ามาท าการรักษาในโรงพยาบาลได้โดยเร็ว รวมทั้งก าหนดระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ และ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดท่ีชัดเจน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็นรายไตรมาส เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องต่อไป 
 ๔. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะในสายทางต่าง ๆ เช่น ทางด่วน ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ถนนในเขตชุมชน เป็นต้น 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการสัญจรในแต่ละกรณีต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการติดตั้งป้ายก าหนดความเร็วของยานพาหนะในสายทางต่าง ๆ ดังกล่าวให้ชัดเจนและทั่วถึงด้วย 
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มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว รวมทั้ง
ให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั้งการน าเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เรื่อง Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั้งผลประโยชน์
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั้งต่อไปด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุ ปผลงานต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด า เนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการ
ในระดับท้องถิ่น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 
 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซ่ึงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพื่อจัดท าความร่วมมือ
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อน ามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๒.๔ เพื่อให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก ( SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  
เร่งน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ดังนี้ 
 ๑. ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านกิจการทางทะเลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมด้วยผู้ว่าการ
ธนาคารอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU Fishing) อย่างรอบด้าน เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วน 
 ๑.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศติดตามความคืบหน้าในคดีการฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) จากเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลของแหล่งมอนทารา เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและโอกาสทางการลงทุนของประเทศไทยในอินโดนีเซีย 
 ๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ และ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของรถโดยสารให้ครอบคลุมทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถสองชั น) ทั งในด้านมาตรฐานของรถโดยสาร มาตรฐานการตรวจสภาพรถ 
การก ากับดูแลผู้ขับรถ และมาตรฐานการบ ารุงรักษารถ เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในชีวิต
ของประชาชน รวมทั งให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
รถโดยสารสาธารณะปรับเปลี่ยนรถโดยสารให้มีความปลอดภัย นั น ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเร่งรัด
การด าเนินการดังกล่าว โดยในส่วนของมาตรการทางภาษี ให้พิจารณาขยายขอบเขตของมาตรการให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถสองชั น) ปรับเปลี่ยนรถโดยสารให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ น และลดอุบัติเหตุ
อันเกิดจากตัวรถโดยสารด้วย 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
 

 ๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์         
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 

 

 ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
สาธารณสุข 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๖ 

 

 

 

  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 ๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๘๙๗,๗๖๘.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๖๗  
                ๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ 
ได้แก่ (๑) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ 
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคารายเดียว และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีด าเนินการท าให้ต้องปรับปรุงรูปแบบรายการ และ TOR 
ให้สอดคล้องกับพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นต้น และ (๒) ด้านการปฏิบัติงาน เช่น การประสบปัญหาอุทกภัยท าให้
บางหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น  
                ๓. ส านักงบประมาณมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานทบทวนจัดท าแผนการปฏิบัติงานและรายงานการติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่ให้
พยายามแก้ไขปัญหาต่อไป สร้างความเข้าใจหน่วยงานและสังคมไปด้วย ให้ร่วมกันแก้ไข 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งบประมาณ จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๒๗๑,๖๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๘๕ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๘ (เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๔๕.๕๓) จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๒๔๐,๒๑๙ ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑,๑๓๐,๐๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๒๑ (เป้าหมายรายจ่ายประจ าร้อยละ 
๔๘.๒๓) และรายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๕๙,๗๘๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ านวน ๓๒๕,๔๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๓ 
และเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑๔๑,๖๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๗ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๘๗ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๓๖.๓๔) ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ทั้งนี ้ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างเคร่งครัด 
 ๒. ให้ส านักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง    



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการด าเนินการ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อรักษาทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
 ๒. ให้น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
 ๓. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรมเร่งรัดด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริโภคน้ านมข้าวให้มากยิ่งขึ้น รวมท้ังให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
คุณประโยชน์จากการบริโภคน้ านมข้าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมสินค้าท่ีแปรรูปมาจากข้าวและให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกส าหรับ
ผู้ที่ไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์ด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีอาหารที่ให้สารโปรตีนไว้บริโภคเองให้มากยิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมให้เลี้ยงสุกรไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นต้น 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งน าเรื่องเกี่ยวกับการจัดจ้างผลิต
และให้บริการจัดท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓ (E-PASSPORT PHASE 3) เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้าง
พิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้มีการบริโภคน้ านมข้าวให้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์จากการบริโภคน้ านมข้าวเพ่ือเป็นการส่งเสริมสินค้าที่แปรรูปมาจากข้าวและ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์ด้วย นั้น มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)/วิสาหกิจชุมชนผลิตและจ าหน่ายน้ านมข้าว
ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าว 
เพื่อให้วิสาหกิจดังกล่าวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยคุณค่า
ทางโภชนาการของน้ านมข้าว โดยอาจเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของต่างประเทศด้วย แล้วเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชน
ผู้บริโภคได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิและอื่น ๆ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นเร่งรัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย ก าจัดผักตบชวา และบ าบัดน้ าเสียในแม่น้ าล าคลองในพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ใหแ้ล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน รวมถึงเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม
ที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ าด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว 
รวมทั้งให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั้งการน าเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เรื่อง Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั้งผลประโยชน์
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั้งต่อไปด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุปผลงานต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด า เนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธร รม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการ
ในระดับท้องถิ่น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั้งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 
 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพ่ือจัดท าความร่วมมอื
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อน ามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๒.๔ เพื่อให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก ( SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  
เร่งน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ
เห็นชอบการเปิดตลาดและบริหารการน าเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัดอัตราศุลกากร ๒๓๐๔.๐๐.๙๐ รหัสย่อย ๐๒ เฉพาะที่น าเข้ามา
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษยบ์ริโภค บริโภค (รหัสสถิติ 002/KGM) และรหัสย่อย ๒๙ เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ  
(รหัสสถิติ 090/KGM) เป็นคราวละ ๓ ปี คือปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการ
พืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เช่น การเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค เมื่อน ามาเป็นวัตถุดิบ
หรือผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด การก ากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทาง  
การบริหารการน าเข้าอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร อันจะน าไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และความเคลื่อนไหวราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชได้รับทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดตลาด
ในระยะต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓. ให้คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ ก ากับดูแลและติดตามการน าเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค 
และกากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จะมีการเปิดตลาดภายใต้กรอบการค้าต่าง ๆ ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด  
รวมทั้งพิจารณาทบทวนมาตรการการน าเข้าและแนวทางการบริหารการน าเข้าภายใต้กรอบการค้าต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ  
ให้ทันต่อสถานการณ์การน าเข้าและสถานการณ์การตลาดภายในประเทศด้วย 
 
 
 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การด าเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เร่ือง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการ 

นโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
(เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐) ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑.๑ โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและน าไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อด าเนินการหมุนเวียน
รับซื้อยางตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยไปก่อน หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท (รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนรับซื้อยางพาราภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ จ านวน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท) โดยให้จัดท า
ข้อมูลความต้องการใช้ยางพารา แผนการรับซื้อและจ าหน่ายยางพารา ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ วงเงินไม่เกิน 
๑๕๐ ล้านบาท เห็นควรให้ กยท. จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายการขายยางมาหมุนเวียนเพื่อรับซื้อยางพาราตามโครงการฯ เห็นควร
ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป 
 ๑.๒ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเช่ือ 
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันภัย ในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ต่อปี จ านวน ๓๖ ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา ๓ ปี 
รวมเป็นเงิน ๑๐๘ ล้านบาท เห็นควรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น ส าหรับค่าบริหารโครงการฯ อัตราร้อยละ ๐.๑๔ ต่อปี จ านวน ๑๔ ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา ๓ ปี รวมเป็นเงิน
ไม่เกิน ๔๒ ล้านบาท เห็นควรให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 
 ๑.๓ โครงการสนับสนุนสินเช่ือเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) (วงเงินสินเช่ือ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
โดยภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี กรอบวงเงินไม่เกิน ๖๐๐ ล้านบาท เห็นควรให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยเป็นที่ปรึกษาและแนะน าวิธีการค านวณ
การชดเชยดอกเบี้ย โดยไม่รวมรายจ่ายช าระต้นเงินกู้และไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส าหรับค่าบริหาร
โครงการฯ วงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท เห็นควรให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 
 ๑.๔ ให้ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งด าเนินการลดพื้นที่เพาะปลูกยางพาราในพื้นที่บุกรุกป่าอย่างเป็นรูปธรรมโดยด่วนต่อไป  
และนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ “ค านึงถึงกลไก ราคาตลาด มาพิจารณาในการก าหนดราคาด้วย” 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กยท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการทั้ง ๓ โครงการ ให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และเป็นไปตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ (เรื่อง โครงการส่งเสริม
การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ) ที่ให้ก าหนดมาตรการป้องกันและก ากับการด าเนินงานทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใส ไม่ให้เกิดการทุจริต 
รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรติดตามผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
การดูดซับปริมาณยางออกจากระบบและด้านการรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อให้การด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างแท้จริง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้
มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการ
รักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ๓๑ จังหวัด พื้นที่ 
๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าว
ที่ให้ผลตอบแทนต่ ากว่า และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบ
ปลูกข้าว โดยรัฐถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนเงินอุดหนุนในอัตราไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท (รายละไม่เกิน ๑๕ ไร่) 
คิดเป็นเงินสนับสนุนท้ังสิ้น ๑,๔๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศบังคับใช้แล้ว ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ส่วนการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้น กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. 
จะต้องไม่หักเงินท่ีเกษตรกรพึงได้รับจากโครงการฯ ไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การช าระหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. เป็นต้น 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ากับติดตามให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการฯ จะต้องไม่ด าเนินการ
เพาะปลูกในพ้ืนท่ีที่ผิดกฎหมาย 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของการใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่เป็นการใช้งบประมาณส าหรับการด าเนิน
โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและต้องใช้จ่ายโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
 ๔. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การด าเนินงานโครงการฯ ให้หน่วยงานในพ้ืนท่ีและเกษตรกร
ในพื้นที่รับทราบ การตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรต้องรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ฤดูแล้งหลังนา ควรเข้มงวดกวดขันการลักลอบน าเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และในการลดการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ป่า และควรส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมและมีรายได้ใกล้เคียงกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร 
เป็นต้น ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 

       ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว 
รวมทั้งให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั้งการน าเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เรื่อง Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั้งผลประโยชน์
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั้งต่อไปด้วย 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าสรุปผลงานต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด า เนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการในระดับท้องถิ่น 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 
 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั้งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว  และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 
 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพื่อจัดท าความร่วมมือ
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพ้ืนที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซ่ึงสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพ่ือน ามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๒.๔ เพื่อให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก ( SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  
เร่งน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 
                          
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา

จากการด าเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียม
ตรวจลงตราจากการด าเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

 ๑. การประชุมประเมินผลมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นการช่ัวคราว 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีความเห็นว่า มาตรการฯ มีความคุ้มค่าในการด าเนินการ แม้ว่าภาครัฐจะด าเนินมาตรการฯ 
เป็นกรณีเร่งด่วน ท าให้พบกับปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยงานภาคปฏิบัติ และรัฐสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
แต่เนื่องจากประเทศไทยสามารถด าเนินมาตรการฯ ได้ทันท่วงทีกับช่วงสถานการณ์การท่องเที่ยวที่จ านวนนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนหดตัวลง แต่จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันได้ฟื้นตัวและมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ 
จึงไม่มีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาการด าเนินมาตรการดังกล่าวอีกต่อไป รวมทั้งมีข้อสังเกตว่า หากมีการด าเนินมาตรการฯ 
ในลักษณะเดียวกันในอนาคต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกัน
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนการด าเนินมาตรการฯ 
 ๒. การประเมินผลการด าเนินมาตรการฯ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่า มาตรการฯ มีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ มีผลกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่ไปขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูต/สถานกงสุลไทยขยายตัว 

 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝ่ังทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ 
Thailand Riviera) ซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ มาตรการส าคัญ และแผนงาน
โครงการเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันตก ๔ จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) ให้เต็มตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ รวมถึงโอกาส
ทีจ่ะเกิดขึ้นจากโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐในอนาคต เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้
สู่เมืองรองและชุมชนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ดังกล่าวต่อไป 
                ๒. ส าหรับงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนงานโครงการเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 
๔๕ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๐.๖๙ ล้านบาท นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เข้าถึงการเล่นกีฬาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกีฬาที่ได้รับความนิยมและนักกีฬาชาวไทยที่ประสบความส าเร็จในระดับนานาชาติ 
เช่น กีฬากอล์ฟ รวมทั้งให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้อ งกับกีฬากอล์ฟให้เหมาะสมเพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้แก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งข้ึนด้วยในการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป 

 

 ๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
 

 ๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 

 ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

       ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี 
 

       ๖.๑๑ บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
 

       ๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ของโครงการก่อสร้างรถไฟ

ทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับของ
โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขรปูแบบการก่อสร้างทางรถไฟบรเิวณสถานีบ้านไผเ่ป็นโครงสร้างทางยกระดบั 
และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น จากทางรถไฟที่เป็นระดับดินถมสูงประมาณ ๗.๐๐ เมตร เป็นโครงสร้างทางยกระดับระยะทาง
ประมาณ ๒.๐๕๘ กิโลเมตร และเพิ่มทางลอดที่ถนนมิตรภาพ ๒ ความกว้างขนาด ๒-๓.๕๐ x ๔.๐๐ เมตร (กว้างทั้งหมด ๗.๐๐ เมตร 
สูง ๔.๐๐ เมตร) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเพิ่มขึ้น จ านวน ๙๑๓.๕๐ ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗) ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘) และใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๑๑ เดือน (ซึ่งหากสามารถเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม ๒๕๖๓) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ และ

ขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ผลการด าเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว จ านวน ๒ มาตรการ ได้แก่ (๑) โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และ (๒) มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ 
 ๑.๒ ความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ จ านวน ๑๗ มาตรการ ได้แก่ 
(๑) การขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัด
การลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๓) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน (๔) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร 
(๕) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ ๒ (๖) มาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(๗) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (๘) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 
ผ่านโครงการค้ าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) (๙) มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan (๑๐) โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (๑๑) โครงการบ้านประชารัฐ (๑๒) โครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐ (๑๓) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (๑๕) มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ 
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 กองบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

(๑๖) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ (๑๗) โครงการประชารัฐ
สวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 ๒. อนุมัติการยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้ว 
โดยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน 
 ๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบห้วงอากาศ
ของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางสากลและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) โดยยึดถือตามแนวความคิดของการบริหารจัดการจราจรทางอากาศแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Uses of Airspace : FUA) ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการจราจรทางอากาศ โดยมีหลักการ 
คือ ห้วงอากาศไม่ควรก าหนดให้เป็นพื้นที่ตายตัว เช่น พื้นที่หวงห้าม (Prohibited Area) พื้นที่ก ากัด (Restricted Area) และพื้นที่อันตราย 
(Danger Area) เป็นต้น ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ส าหรับการบริหารการใช้พื้นที่ก ากัด (Restricted Area) ตามร่างนโยบาย
ห้วงอากาศแห่งชาติจะด าเนินการเฉพาะในส่วนพื ้นที ่เขตชุมชนหนาแน่น ( Congested Area) เขตปฏิบัติการทางทหาร 
(Military Operations) เขตปลดปล่อยน้ ามันจากอากาศยานทหาร ( Jettison Area) และเขตท่าเรือแหลมฉบั ง 
(Laem Chabang Industrial Estate) เท่านั้น 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาทบทวนกลไกการบริหารจัดการห้วงอากาศตามร่างนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 
โดยให้คณะกรรมการการบินพลเรือนท าหน้าที่ก าหนดทิศทางการด าเนินการบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศในระดับนโยบาย
แทนการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติชุดใหม่ และให้กระทรวงคมนาคม (คณะกรรมการการบินพลเรือน) 
พิจารณาก าหนดกลไกการขับเคลื่อนนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติในระดบัยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาเพิ่มเติมการก าหนดนโยบายการขนส่งทางอากาศให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงคมนาคม (ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
เช่น ควรพิจารณาการบริหารจัดการห้วงอากาศแบบพลวัต (Dynamic Airspace Management) เพื่อบริหารจัดการห้วงอากาศ
และบริหารจราจรทางอากาศให้เหมาะสมต่อความต้องการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ควรพิจารณาเพิ่มเติมการบริหารห้วงอากาศระดับต่ า 
(Low-altitude airspace) ส าหรับรองรับการใช้งานของอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehide : UAV) เนื่องจาก
เป็นเทคโนโลยีศักยภาพสูงที่สามารถน ามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ และควรส่งเสริมการวิจัย 
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในการก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ภายใต้นโยบายหว้งอากาศแห่งชาติใหม้ีความชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นตน้ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific 
Ministerial Conference on Civil Aviation) ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีจัดขึ้นโดยมุ่งหวัง
ให้ประเทศสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization : ICAO) และองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภั ยในการเดินอากาศให้ได้มาตรฐาน 
โดยที่ประชุมฯ ได้มีการรับรองปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน (Draft Declaration of Asia Pacific 
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                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ มนีาคม ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

Ministerial Conference on Civil Aviation) ซึ่งสะท้อนความตระหนักรู้และวิสยัทัศน์ของประเทศสมาชิก ICAO ในภูมิภาคเอเชยี
แปซิฟิกในด้านความปลอดภัยการบิน การเดินอากาศ การสอบสวนอุบัติเหตุอากาศยาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
โดยปฏิญญาฯ นี้ถือเป็นฉันทามติให้ประเทศสมาชิกได้ถือปฏิบัติและยึดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคตต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการก าหนด “พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 

เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี ้
 ๑.๑ อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบิน (ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา 
ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการ รวมทั้งด าเนินงานบริหารและซ่อมบ ารุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา ๕๐ ปี และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร
และความเสี่ยงด้านจ านวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership Risk) จัดเก็บรายได้จากการพัฒนาพื้นที่โครงการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ท้ังนี้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของประกาศ กนศ. โดยเคร่งครัดต่อไป 
 ๒ อนุมัติให้ รฟท. มีอ านาจร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก โดยรายละเอียดของการร่วมลงทุนอยู่ภายใต้
หลักการของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ท่ีได้อนุมัติไว้ 
 ๑.๓ อนุมัติค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและค่าส ารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ 
ในกรอบวงเงินจ านวน ๓,๕๗๐.๒๙ ล้านบาท โดยให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ รฟท. ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ต่อการใช้จ่ายเงินจริงต่อไป 
 ๑.๔ อนุมัติกรอบวงเงินท่ีรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน ในวงเงินไม่เกิน ๑๑๙,๔๒๕.๗๕ ล้านบาท ที่เป็นมูลค่าปัจจุบัน
ตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้งระบบแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี 
โดยก าหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี โดยให้ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนตามผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์ประเมินผลผลิตที่เอกชนต้องส่งมอบ (Output Specification) ระดับในการบริการ (Level of Service) และระยะทาง
ของการเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็น อาจให้ทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ 
บางส่วน โดยแบ่งจ่ายเงินท่ีรัฐร่วมลงทุนกับเอกชนตามระยะทางของการเดินรถไฟความเร็วสูงฯ โดยในกรณีดังกล่าว กนศ.จะเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.๕ เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระหนี้โครงสร้างพื้นฐานของโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของ รฟท. เป็นจ านวนเงิน 
๒๒,๕๕๘.๐๖ ล้านบาท 
 ๑.๖ เห็นชอบให้พื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ตั้งแต่สนามบินดอนเมืองถึงสุดเขตกรุงเทพฯ และรวมถึง
สถานีสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ภายนอกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 
เพิ่มเติม ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 ๑.๗ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ รฟท. ส านักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สกรศ. รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) แนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (๒) การค านึงถึงผลกระทบต่อโครงการลงทุนอื่นที่อยู่ภายในพื้นที่
ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ (๓) การก าหนดให้พ้ืนท่ีของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ บางส่วน เป็นพื้นท่ี “ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม และ (๔) การก ากับดูแลและติดตามภาระผูกพันงบประมาณของภาครัฐจากการร่วมลงทนุ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ  



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สกรศ. พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 ๓. ให้ รฟท. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ และอนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ
ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองและการขอให้รัฐบาลรับภาระ
โครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 ๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สกรศ. ร่วมกับ รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ในด้านต่าง ๆ ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ๒ และ

การเชื่อมโยงกับพ้ืนที่อื่น ๆ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ และการเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีอื่น ๆ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการในการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง (๑๖ จังหวัด) ได้แก่ 
(๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมือง จากสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ (หนองหญ้าปล้อง) จังหวัด
เพชรบุรี ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร ของกรมทางหลวง (๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(๓) เร่งรัดการเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางน้ าโดยเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว ของกรมเจ้าท่า 
                ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ได้แก่ (๑) พัฒนา
ความเช่ือมโยงสนับสนุนระบบโลจิสติกส์กับพื้นที่อื่น ๆ (๒) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
และ (๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
                ๓. ผลการด าเนินงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ ของพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๔ จังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งได้รับความเสียหาย
จ านวนทั้งสิ้น ๓๓ สายทาง ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน ๒๒ สายทาง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ านวน ๔ สายทาง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณ จ านวน ๗ สายทาง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๑ 
 

       ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
 

      ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๑ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติและรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ ที่มีวงเงิน
ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ ๘๕,๙๐๖.๔๒ ล้านบาท จากเดิม ๑,๕๐๒,๙๗๗.๐๖ ล้านบาท เป็น ๑,๕๘๘,๘๘๓.๔๘ ล้านบาท 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

 ๑.๒ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ 
ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น ๙,๘๓๐.๑๑ ล้านบาท จากเดิม ๑๖๑,๔๓๓.๔๕ ล้านบาท เป็น ๑๗๑,๒๖๓.๕๖ ล้านบาท 
 ๑.๓ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ และการค้ าประกันเงินกู้
ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งอนุมัติ
การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามนัยข้อ ๓.๔ ภายใต้กรอบวงเงินของ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ 
 ๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถด าเนินการได้
ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
 ๑.๕ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
ผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ าประกันเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๑.๖ รับทราบผลการติดตามการบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
พร้อมทั้งมอบหมายให้ กยท. ด าเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราคงเหลือ และด าเนินการจ าหน่ายยางพารา
ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลกูยางพารา และให้ กยท. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการนโยบาย
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป 
 ๒. ให้ กยท. เร่งด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะที่เห็นควร
ให้ กยท. ด าเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง และด าเนินการจ าหน่ายยางพาราคงค้างของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางออกสู่ตลาด โดยเร็วต่อไป 
โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก ากับและติดตามการด าเนินงานของ กยท. อย่างใกล้ชิด 
 ๓. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ ทั้งในส่วนของการด าเนินการตามแผนงานปกติและการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก ากับและติดตามการด าเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้  
ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรมีการก ากับ 
ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานด าเนินโครงการตามแผนและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาความเหมาะสมของระดับหนี้สาธารณะ
ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
ในแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 ๕. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าประมาณการการคลัง ซึ่งรวมถึงหนี้สาธารณะและงบประมาณในระยะปานกลางและระยะยาว
ที่สะท้อนกรอบการลงทุนในภาพรวมของประเทศ รวมถึงพื้นท่ีการคลังที่เหลือ (fiscal space) และให้รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการพิจารณาจัดสรรแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล  
และเพื่อให้ภาพรวมของการบริหารงบประมาณและระดับหนี้สาธารณะเป็นไปด้วยความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดท าภาพรวม
การใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันในระยะยาวโดยเฉพาะโครงการลงทุนภาครัฐ โดยให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินในมิติต่าง ๆ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐาน/การบริหารจัดการน้ า โดยค านึงถึงการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศท่ีก าหนดไว้ และน าเสนอภาพรวมการใช้จ่ายดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยเร็วต่อไป 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เร่ือง แนวทางการแต่งต้ังกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ (กรณีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย) 
 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับยางพาราได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ จึงสมควรที่จะมี



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยางพาราเป็นอย่างดี เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ กยท. ด้วย 
เพื่อร่วมพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวควรเป็นกรรมการโดยต าแหน่งตามนัยมาตรา ๑๗ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ข้อ ๘ ที่ก าหนดให้กรณีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานนั้นแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้น 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ คนร. อย่างเคร่งครัด ตามที่ส านักงาน คนร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. เสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่
ในระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... ฯ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว รวมทั้งจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อีกครั้งหนึ่ง 
 ๑.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ โดย คนร. 
ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับมาตรฐานในการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล โดยมีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา
และวิเคราะห์ระบบการก ากับดูแลและระบบธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการก ากับดูแลติดตาม
ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับดูแลและธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ
ให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑.๓ การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง พบว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ทีม่ีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาองค์กรจนถึงปัจจุบัน คนร. จึงมีมติให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกจากแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร และมอบหมายให้กระทรวงการคลังก ากับติดตาม
การด าเนินงานต่อไป ส าหรับรัฐวิสาหกิจอีก ๖ แห่ง ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจเร่งด าเนินการตามแผนฟื้นฟูองค์กร และให้กระทรวงเจ้าสังกัดก ากับและติดตามการด าเนินงาน ของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
 ๒. ให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบเวลาที่ คนร. มอบหมาย เพื่อให้กระบวนการก ากับดูแลและการแก้ไขปัญหา
ของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สิน ตลอดจนการจัดตั้งและบริหารจัดการบริษัทลูกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

     ๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๖๑-ปี ๒๕๖๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ (แห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) หัวพันธุ์มันฝรั่ง 
และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้กรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๖๑-ปี ๒๕๖๓ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการนโยบาย



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ก ากับดูแลการบริหารการน าเข้าสินค้าเกษตรดังกล่าวให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทย
มีอยู่กับต่างประเทศ ดังนี ้
 ๑.๑ สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ภายใต้กรอบ  WTO ให้เปิดตลาดน าเข้าในช่วงปี ๒๕๖๑-ปี ๒๕๖๓ 
ปริมาณในโควตาปีละ ๓.๑๕ ตัน (๖,๙๔๔ ปอนด์) อัตราภาษีในโควตาร้อยละ ๐ และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ ๒๑๘ 
 ๑.๒ สินค้าหอมหัวใหญ่ (แห้งเป็นผงและแห้งไม่เป็นผง) ภายใต้กรอบ WTO ให้เปิดตลาดน าเข้าในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
ปริมาณในโควตาปีละ ๗๖๔ ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ ๒๗ และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ ๑๔๒ 
 ๑.๓ หัวพันธุ์มันฝรั่ง ภายใต้กรอบ WTO ให้เปิดตลาดน าเข้าในช่วงปี ๒๕๖๑-ปี ๒๕๖๓ ปริมาณในโควตาไม่จ ากัด
จ านวน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ ๐ และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ ๑๒๕ 
 ๑.๔ หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้กรอบ WTO ให้เปิดตลาดน าเข้าในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ปริมาณในโควตา
ปีละ ๕๒,๐๐๐ ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ ๒๗ และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ ๑๒๕ 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
เกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่ไทยมีพันธกรณีกับต่างประเทศ และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการน าเข้าและ
การตลาดสินค้าเกษตรให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การบริหารการน าเขา้
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมั่นฝรั่ง ควรมีการติดตาม
สถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ความเคลื่อนไหวของราคา และความต้องการใช้สินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง 
หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง) ด าเนินการเพิ่มเติม (๑) พิจารณาศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดตลาดเสรีการน าเข้าสินค้า
หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่งตามพันธกรณีตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ 
(TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) รวมทั้งแนวทางการบริหารการน าเข้าและมาตรการ
อื่นเพื่อไม่ให้การเปิดตลาดเสรีที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๖๓ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งภายในประเทศ ทั้งนี้ 
การด าเนินการดังกล่าวควรพิจารณาให้เป็นไปตามความตกลงที่ไทยมีอยู่กับต่างประเทศด้วย และ (๒) พิจารณาก าหนดแนวทาง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลผลิตหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งของเกษตรกรภายในประเทศ เพื่อให้เกษตรกร
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น 
 ๔. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการป้องกัน ปราบปราม และจับกุมผู้ลักลอบน าเข้า
สินค้าหอมหัวใหญ่และมันฝรั่งอย่างเข้มงวด 
 ๕. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures) ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งบังคับใช้มาตรการที่ได้ก าหนดขึ้นแล้ว
อย่างเข้มงวดด้วย 
 

     ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคน้ านมข้าวให้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์จากการบริโภคน้ านมข้าวเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าที่แปรรูปมาจากข้าวและให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์ด้วย นั้น มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)/วิสาหกิจชุมชนผลิตและจ าหน่ายน้ านมข้าว



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าว 
เพื่อให้วิสาหกิจดังกล่าวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัย
คุณค่าทางโภชนาการของน้ านมข้าว โดยอาจเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของต่างประเทศด้วย แล้วเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
ให้ประชาชนผู้บริโภคได้ทราบโดยท่ัวกันต่อไป 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิและอื่น ๆ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นเร่งรัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย ก าจัดผักตบชวา และบ าบัดน้ าเสียในแม่น้ าล าคลองในพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน รวมถึงเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม
ที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ าด้วย 
 

 ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ "โครงการสินเชื่อดอกเบ้ียต่ าเพ่ือปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต ส าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)" 
 คณะรัฐมนตรีมีติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากเดิม ให้ธนาคารออมสินเบิกจ่าย
สินเช่ือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็น ให้ธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเช่ือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ธนาคารออมสิน
ได้รับอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายสินเชื่อ ให้ทันภายในวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
ในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศของผู้ประกอบการ SMEs ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันการเงิน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ทันภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และด าเนินการปิดโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
                ๒. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับภาระงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น เห็นควร
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต่อไป รวมทั้งเห็นควรมีการติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการด าเนินโครงการฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะหน่วยงานวางแผนและประสานการขับเคลื่อนการส่งเสริม  SMEs 
รับทราบ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคน้ านมข้าวให้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์จากการบริโภคน้ านมข้าวเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าที่แปรรูปมาจากข้าวและให้เป็นผลิตภัณฑ์
ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์ด้วย นั้น มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)/วิสาหกิจชุมชนผลิตและจ าหน่ายน้ านมข้าว



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าว 
เพ่ือให้วิสาหกิจดังกล่าวมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยคุณค่า
ทางโภชนาการของน้ านมข้าว โดยอาจเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของต่างประเทศด้วย แล้วเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชน
ผู้บริโภคได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิและอื่น ๆ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นเร่งรัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย ก าจัดผักตบชวา และบ าบัดน้ าเสียในแม่น้ าล าคลองในพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน รวมถึงเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม
ที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ าด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ และ

ขออนุมัติยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ผลการด าเนินงานของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สิ้นสุดลงแล้ว จ านวน ๒ มาตรการ ได้แก่ (๑) โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และ (๒) มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ 
 ๑.๒ ความก้าวหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ จ านวน ๑๗ มาตรการ ได้แก่ 
(๑) การขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมาตรการเร่งรัด
การลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๓) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน (๔) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร 
(๕) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการ  Micro Entrepreneurs 
ระยะที่ ๒ (๖) มาตรการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(๗) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม 
(Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (๘) มาตรการให้ความช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs 
ผ่านโครงการค้ าประกันสินเช่ือ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) (๙) มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเช่ือ SMEs Transformation Loan (๑๐) โครงการสินเช่ือรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (๑๑) โครงการบ้านประชารัฐ (๑๒) โครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐ (๑๓) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๔) มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (๑๕) มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางตามมาตรการใหม่ 
(๑๖) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ (๑๗) โครงการประชารัฐ
สวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 ๒. อนุมัติการยุบเลิกคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้ว 
โดยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน 
 ๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
 
 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

      ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินงาน จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ความคืบหน้าของการด าเนินงานดาวเทียม
สื่อสารภาครัฐ (๒) รายงานความคืบหน้ากรณีดาวเทียมไทยคม ๗ และไทยคม ๘ (๓) รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายอวกาศ (๔) ความคืบหน้าการศึกษาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... (๕) ความคืบหน้า
การด าเนินโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) และ (๖) ผลการสัมมนา “เทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย ๔.๐” 
และการขับเคลื่อน Thailand Satellite Consortium 
 ๒. พิจารณาประเด็นต่าง ๆ รวม ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุม United Nations/ 
United Arab Emirates-High Level Forum : Space as a Driver for Socio-Economic Sustainable Development 
(UN/UAE-High Level Forum) วันท่ี ๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (๒) แนวทางการบริหารเอกสาร
ข่ายงานดาวเทียมและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ (๓) นโยบาย
การอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าใช้ช่องสัญญาณของดาวเทียมต่างประเทศในประเทศไทย 
 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนท่ี ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยมีหลักเกณฑ์/เง่ือนไขของโครงการ 
ที่จะเสนอขอรับเงินอุดหนุนจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๑) สร้างรายได้ให้กับประชาชน หรือท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในระดับฐานราก (๒) จะช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น (๓) โครงการที่น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตของประชาชน และ (๔) โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ความต้องการของประชาชน และเมื่อโครงการของชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเห็นชอบแล้ว จะโอนเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
เข้าบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๑๒๐ วัน (เดือนเมษายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑) มีเป้าหมาย ๘๒,๓๗๑ หมู่บ้าน/
ชุมชน สนับสนุนงบหมู่บ้าน/ชุมชนละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประเมินการด าเนินงานที่สะท้อนทั้งประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลของทั้งโครงการ รวมทั้งจัดท าตัวช้ีวัดที่ชัดเจนมีมาตรฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นย าเที่ยงตรงและมีความน่าเช่ือถือ
ส าหรับการวางแผนพัฒนาโครงการและใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยก าชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งรัดหรือก ากับดูแลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เตรียมความพร้อม
ในการด าเนินโครงการของชุมชนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือสามารถด าเนินโครงการได้ในช่วงเวลา 
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ า การก าจัดผักตบชวา/วัชพืชและขยะสิ่งปฏิกูลเพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ที่ควรต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝน รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปด้วย 
 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

รายงานทางเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย มูลค่า
การส่งออกสินค้าขยายตัวสูงสุดในรอบ ๖๒ เดือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ และการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลขยายตัว ในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า
ของรัฐบาลปรับตัวลดลง ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดตี่อเนื่อง ดัชนีผลผลิตสินคา้เกษตรและรายรบั
จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในเกณฑ์สูง ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรรวมปรับตัวลดลง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ า การจ้างงานลดลง ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุลต่อเนื่องและ
ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
 ๒. เศรษฐกิจโลก ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้นตามล าดับตามการปรับตัวดีขึ้นของ
เครื่องช้ีทางเศรษฐกิจในประเทศส าคัญ ๆ น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยูโรโซน ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น จีน และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งยังขยายตัว
ได้ดีตามการขยายตัวของการส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยการส่งออกขยายตัวสูงสุดในรอบ 
๖๒ เดือน ที่ร้อยละ ๑๗.๖ (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า ๒๐,๑๐๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งความสามารถในการเปิดตลาดใหม่และกระจายประเภทสินค้าส่งออกไทยตามแนวทางการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ 
ด้านการน าเข้ามีมูลค่า ๒๐,๒๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว ๒๔.๓ (YoY) จากการน าเข้าสินค้าต่าง ๆ เช่น สินค้าเช้ือเพลิง สินค้าทุน 
และวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตในประเทศ ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนท่ี ๑๕ ที่ ๑๖.๒ (YoY) ทั้งในด้านปริมาณและราคา โดยเฉพาะข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง
และแปรรูป ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๑ ที่ ๑๗.๒ (YoY) ทั้งในด้านปริมาณและราคา 
จากการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับแนวโน้มการส่งออกปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความสามารถในการปรับตัว
ของผู้ส่งออกไทย ทิศทางราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น โดยสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ การรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัด
การด าเนินการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เร็วยิ่งข้ึนด้วย 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ การส่งออก และการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย รวมทั้งประโยชน์  
ที่ประชาชนจะได้รับให้ถูกต้องตรงกันด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทย (Trade in Services Performance and 
Potential Index : TSPPI) เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

 ๑. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๓ ติดต่อกัน อยู่ที่
ระดับ ๑๑๓.๗ สูงขึ้นร้อยละ ๙.๒ (YoY) ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ ๑๑.๙ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ภาคบริการขยายตัวในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เกิดจากจ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุนในสาขาบริการมากขึ้น 
มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุนสูงข้ึน และดัชนีราคาหุ้นภาคบริการในตลาดหลักทรัพย์ขยายตัวเร่งขึ้น 
               ๒. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการรายสาขา ขยายตัวเกือบทุกสาขา โดยสาขาที่ขยายตัวเร่งขึ้น คื อ การก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และการศึกษา 
               ๓. แนวโน้มภาวะการค้าภาคบริการในปี ๒๕๖๒ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มการฟื้นตัวอย่าง
ชัดเจนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ ส าหรับสาขาบริการที่มีศักยภาพและแนวโน้มขยายได้ดี ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 
บริการทางการเงิน สุขภาพ ขายส่งและการขายปลีก และก่อสร้าง 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (จังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน รวมทั้งข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 
                    ๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 นโยบายที่ 

  ๗ 

 

 

 

 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส 

ในประชาคมอาเซียน 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

    
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    
เร่ือง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP Ministerial Conference 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี
ของโครงการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา [OECD Southeast Asia 
Regional Programme (SEARP) Ministerial Conference : OECD SEARP Ministerial Conference] ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 
๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่าง OECD กับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้โครงการ SEARP เกี่ยวกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
และให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ 
OECD และอาเซียนใช้กลไกนี้ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานด้านการเช่ือมโยงและการมีส่วนร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอาจก าหนด
โครงการความร่วมมือท่ีชัดเจนขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
               ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
                ๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
                 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาเพ่ือต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญ ว่าด้วยข้อริเร่ิม

ด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่ม
ด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขา
ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมและโครงการภายใต้ถ้อยแถลงและแผนงานที่ได้รับการรับรองแล้วในกรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการเสริมสร้างศักยภาพ
ระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุม EAS ในสาขาความร่วมมือหลัก ๖ สาขา ได้แก่ (๑) ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (๒) ด้านการศึกษา 
(๓) ด้านการเงิน (๔) ด้านสาธารณสุขสากลและโรคระบาด (๕) ด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ (๖) ด้านความเช่ือมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน และสาขาความร่วมมือที่ส าคัญ ๓ สาขา ได้แก่ การค้าและเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร และความร่วมมือ
ทางทะเล ท้ังนี้ ร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาฯ ฉบับนี้ไม่มีการลงนาม 
 ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งยืนยันการเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการฯ 
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาก าหนดผลสัมฤทธิ์ของการจัดท าความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
มะนิลาเพื่อต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือ
กับประเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนต่อไป 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสหพันธรัฐ

มาเลเซีย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซีย (Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of Malaysia Concerning Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters) มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซียให้เกิดความเข้าใจ
ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร 
กฎหมาย ข้อบังคับ และพิธีการต่าง ๆ การแจ้งข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เป็นต้น 
 ๑.๒ อนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และอนุมัติให้
กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลังสามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลั ง 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรปรับถ้อยค าที่ปรากฏในร่างบันทึกความเข้าใจฯ จาก สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็น มาเลเซีย ตามช่ือทางการ
ของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน และเห็นควรให้กรมศุลกากรหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า
ของไทยเพื่อให้ทราบความต้องการข้อมูลของฝ่ายไทยจากหน่วยงานศุลกากรของมาเลเซีย โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การอ านวยความสะดวกในกระบวนการส่งออกและน าเข้าให้กับผู้ประกอบการไทย โดยควรมีการหารือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง การเพ่ิมทุนของหน่วยงานค  าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินส าหรับการเพิ่มทุนของหน่วยงานค้ าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+๓ 
(Credit Guarantee and Investment Facility : CGIF) ตามสัดส่วนที่ประเทศไทยได้รับจัดสรร จ านวน ๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือเท่ากับ ๒๘๑,๘๔๔,๐๐๐ บาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อรองรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 ๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนลงนามในแบบแสดงความจ านงในการเพิ่มทุนตามสัดส่วน 
ที่ได้รับจัดสรร (Instrument of Subscription) โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่จ าเป็นต้องจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่ผู้ลงนาม เนื่องจากกรณีไม่เข้าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ [เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers)] ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
 

 ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
 

      ๗.๔  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั งท่ี ๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖ รวมทั้งท่าทีและความพร้อมของประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
ซึ่งจะมีการรับรองแถลงการณ์ร่วมฯ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค าหรือสาระส าคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ให้ก ระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติตาม
นัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 ๑.๑ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถ
ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
 ๑.๒ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด าเนินการ โดยห้ามมิให้แก้ไขก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนนั้น 
 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น  าโขง ครั งที่ ๒๔ (The 24th Meeting of Mekong River Commission Council) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งท่ี ๒๔ (The 24th Meeting of Mekong 
River Commission Council) ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ
ก าหนดการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ ที่ก าหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเสียมราฐ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และมีมติอนุมัติ (๑) แผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๑ (๒) แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้ าโขงและแผนปฏิบัติการ (๓) แผนกลยุทธการบริหารจัดการและการพัฒนาการประมงในระดับลุ่มน้ า 
และ (๔) การจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๓ รวมทั้งอนุมัติหลักการจ่ายเงินอุดหนุน
แก่คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๓ โดยในปี ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ไทยจะจ่ายเงินอุดหนุนลดลงร้อยละ ๑ 
ในทุก ๆ ๓ ปี (ปัจจุบันไทยจ่ายเงินอุดหนุนร้อยละ ๓๐) และในปี ๒๕๗๓ ไทยและประเทศสมาชิกจะมีสัดส่วนการจ่ายเงินอุดหนุน
เท่ากันที่ร้อยละ ๒๕ ซึ่งเงินอุดหนุนรวมของประเทศสมาชิกจะมีการปรับฐานเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ ๑๐ ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุนของไทยให้แก่คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ า) จัดท ารายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน และขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๓ ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ๖ ประเทศ ครั งที่ ๖ 

(6th GMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบประเด็นหารือของไทยและเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (The Greater Mekong Subregion Economic Coordination : GMS) ครั้งที่ ๖ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยประเด็นหารือ



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

ของไทยในการประชุม GMS ได้แก่ (๑) กรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี ๒๕๖๕ (Regional Investment Framework : RIF2022) 
(๒) โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง (๓) นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) 
(๔) การซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาค GMS (๕) การส่งเสริมการลงทุนให้กับภาคเอกชนในภูมิภาค และ (๖) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส าหรับเอกสารที่จะมีการรับรองโดยไม่มีการลงนามในการประชุม GMS ได้แก่ 
 ๑.๑.๑ ร่างแถลงการณ์ระดับผู้น า ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง ครั้งท่ี ๖ (Joint Summit Declaration : JSD) 
มีสาระส าคัญเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีต่อการด าเนินงานตามแผนงาน  GMS ในช่วงระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา และเน้นย้ า
ถึงแนวทางการด าเนินงานของแผนงาน GMS ในอนาคตว่าจะด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 3Cs [ความเช่ือมโยง (Connectivity) 
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และประชาสังคม (Community)] เพื่อขับเคลื่อนให้อนุภูมิภาค  GMS 
เป็นภูมิภาคที่มั่งคั่งและยั่งยืน 
 ๑.๑.๒ ร่างแผนปฏิบัติการฮานอยปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (Hanoi Action Plan 2018-2022) มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน GMS เช่น การเตรียมแผนแม่บทเชิงพื้นที่ การจัดล าดับความส าคัญ
ของการด าเนินกิจกรรมของแต่ละสาขาความร่วมมือ และการปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ GMS สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศสมาชิกในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 
 ๑.๑.๓ กรอบการลงทุนในภูมิภาค ปี ๒๕๖๕ (Regional Investment Framework 2022 : RIF2022) 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดกรอบการลงทุนในภูมิภาค GMS ทั้ง ๑๐ สาขา ให้มีความสอดคล้องกับร่างแผนปฏิบัติการฮานอย 
โดยกรอบการลงทุนดังกล่าวประกอบด้วย โครงการความร่วมมือ จ านวน ๒๒๗ โครงการ ในสาขาความร่วมมือ ๑๐ สาขา มูลค่ารวม
ประมาณ ๖.๖ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๒.๐๘๘ ล้านล้านบาท 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป 

 

 ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน 
                    
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว รวมทั้ง 
ให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ  
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั งการน าเร่ืองที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เร่ือง Smart Farmer เป็นต้น ทั งนี  ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั งผลประโยชน์
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่องนี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั งต่อไปด้วย 
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                                                                        (วันที่ ๑-๓๑ มนีาคม ๒๕๖๑)   

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุปผลงานต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด า เนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการ  
ในระดับท้องถิ่น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 
 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั้งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว  และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 
 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพื่อจัดท าความร่วมมือ
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อน ามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๒.๔. เพื่อให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก (SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  
เร่งน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการก าหนด “พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 

เพ่ิมเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม ๓ สนามบิน (ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
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ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการ รวมทั้งด าเนินงานบริหารและซ่อมบ ารุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา ๕๐ ปี และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร
และความเสี่ยงด้านจ านวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership Risk) จัดเก็บรายได้จากการพัฒนาพื้นที่โครงการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ท้ังนี้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนของประกาศ กนศ. โดยเคร่งครัดต่อไป 
 ๒ อนุมัติให้ รฟท. มีอ านาจร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือก โดยรายละเอียดของการร่วมลงทุนอยู่ภายใต้
หลักการของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ท่ีได้อนุมัติไว้ 
 ๑.๓ อนุมัติค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและค่าส ารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ 
ในกรอบวงเงินจ านวน ๓,๕๗๐.๒๙ ล้านบาท โดยให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ รฟท. ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ต่อการใช้จ่ายเงินจริงต่อไป 
 ๑.๔ อนุมัติกรอบวงเงินท่ีรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน ในวงเงินไม่เกิน ๑๑๙,๔๒๕.๗๕ ล้านบาท ที่เป็นมูลค่าปัจจุบัน
ตามที่ตกลงในสัญญาร่วมลงทุน โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้งระบบแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี 
โดยก าหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี โดยให้ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงินที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนตามผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์ประเมินผลผลิตที่เอกชนต้องส่งมอบ (Output Specification) ระดับในการบริการ (Level of Service) และระยะทาง
ของการเดินรถไฟความเร็วสูงฯ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็น อาจให้ทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงฯ 
บางส่วน โดยแบ่งจ่ายเงินท่ีรัฐร่วมลงทุนกับเอกชนตามระยะทางของการเดินรถไฟความเร็วสูงฯ โดยในกรณีดังกล่าว กนศ.จะเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑.๕ เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระหนี้โครงสร้างพื้นฐานของโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของ รฟท. เป็นจ านวนเงิน 
๒๒,๕๕๘.๐๖ ล้านบาท 
 ๑.๖ เห็นชอบให้พื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ตั้งแต่สนามบินดอนเมืองถึงสุดเขตกรุงเทพฯ และรวมถึง
สถานีสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ภายนอกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 
เพิ่มเติม ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 ๑.๗ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ รฟท. ส านักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สกรศ. รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) แนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (๒) การค านึงถึงผลกระทบต่อโครงการลงทุนอื่นที่อยู่ภายในพื้นที่
ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ (๓) การก าหนดให้พ้ืนท่ีของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ บางส่วน เป็นพื้นที่ “ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม และ (๔) การก ากับดูแลและติดตามภาระผูกพันงบประมาณของภาครัฐจากการร่วมลงทนุ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ  
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สกรศ. พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
 ๓. ให้ รฟท. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) ตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ และอนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการ
ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองและการขอให้รัฐบาลรับภาระ
โครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  ๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สกรศ. ร่วมกับ รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ในด้านต่าง ๆ ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย 
 
 
 



 

 

 นโยบายที่ 
  ๘ 

 

การพัฒนาและส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

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 

  

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๙ 

 

 

การรักษาความมั่นคง 

ของฐานทรัพยากร และการสร้าง 

สมดุลระหว่างการอนุรักษ ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 ๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ( Japan 

International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) ร่างแผนปฏิบั ติงาน ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการปลูกสวนป่าสักและร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถอนเรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้
และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural 
Science : JIRCAS) ร่างแผนปฏิบัติงาน ๒๕๕๙-๒๕๖๔ วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสักและร่างข้อตกลง
การใช้ตัวอย่างชีวภาพ คืนไปได้ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ร่างแผนปฏิบัติการฯ และร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าวไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของร่างข้อตกลงฯ เช่น ควรพิจารณา
ก าหนดเง่ือนไข (ปริมาณวัสดุที่ต้องส่งในแต่ละครั้ง จ านวนครั้งสูงสุดที่ต้องจัดส่ง) ซึ่งอาจเกิดการร้องขอเกินความจ าเป็นและ
จะมีผลต่อเนื่องในข้อตกลงเรื่องการขนส่งที่กรมป่าไม้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแต่ฝ่ายเดียว เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบ 
การด าเนินการต่อไปด้วย 

 

 ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

  

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  การขยายผลธนาคารปูม้า เพ่ือ "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย" 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ อย่างรวดเร็วในชุมชนชายฝั่ง 
จ านวน ๕๐๐ ชุมชน ในระยะเวลา ๒ ปี โดยให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานบูรณาการหลักและหน่วยงานต่าง ๆ 
ร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย (๑) กรมประมง (๒) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๓) ธนาคารออมสิน (๔) บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคี (๕) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ (๖) กระทรวงพาณิชย์ โดยการน าผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เดิมและมาต่อยอด
เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้า ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเล และการขยายผลของธนาคารปูม้าที่มีอยู่และประสบความส าเร็จไปสู่ชุมชนอื่น ๆ 
อย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสภาวะชุมชน โดยการสนับสนุนเงินทุน (สินเชื่อ) ในการจัดตั้ งธนาคารปูม้า และสนับสนุน
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบ e-commerce เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า 
ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เสนอ ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
                ๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณที่กรมประมงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่อง การจัดตั้งธนาคารปูม้าและติดตามผล ๑๕ แห่ง จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท และที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และเผยแพร่ผลผลิตจากผลการวิจัย  และสิ่งประดิษฐ์ไปสู่



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ๑๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินงาน ควรค านึงถึงความพร้อมและความต้องการ
ของชุมชนเป็นหลัก โดยประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงจากปัญหา
หนี้สิน ในกรณีที่ชุมชนไม่สามารถบริหารจัดการสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารออมสินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยง
จากการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานร่วมกันของคนในชุมชน รวมทั้งควรจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ความส าเร็จ และผลกระทบจากการด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเกิดความยั่งยืนในระยะยาว ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 

 ๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการที่ไ ด้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)] 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจกรรมที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน)] มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
ที่ประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ส าหรับรายรับจากการให้สินเช่ือเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินและรายรับจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) พิจารณาด าเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันฯ ในการกระจาย
การถือครองท่ีดินที่เป็นธรรมและยั่งยืนอย่างแท้จริง ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 

      ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑        
เร่ือง  ผลการประชุมแนวทางปรับปรุงคูน้ าริมถนนวิภาวดี คลองเปรมประชากร บึงมักกะสัน เพ่ือพัฒนาระบบระบายน้ า 

พัฒนาชุมชนคลองเปรมประชากร และบึงมักกะสัน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานผลการประชุม
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงคูน้ าริมถนนวิภาวดี คลองเปรมประชากร บึงมักกะสัน เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ า 
พัฒนาชุมชนคลองเปรมประชากร และบึงมักกะสัน เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ผลการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คร้ังท่ี ๓ (3rd Asia-Pacific Water Summit) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดบัผู้น าด้านน้ าแห่งภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี ๓ (3rd Asia-Pacific Water 
Summit) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon 
Declaration) โดยได้แสดงเจนารมณ์ที่จะท าให้ความมั่นคงของน้ าเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
และประกาศว่าจะด าเนินการในเรื่องน้ า เช่น จัดหาน้ าดื่มที่ปลอดภัยและการสุขาภิบาลขั้นมูลฐานส าหรับทุกคนในภูมิภาคภายในปี 
ค.ศ. ๒๐๒๕ เพิ่มการลงทุนในระดับภูมิภาคทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินการระดับชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ า เพิ่มการวิจัย



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

และพัฒนา รวมถึงการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประสิทธิภาพการใช้น้ าและ
ผลผลิตการน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นพ้องกับหนทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่การยกระดับนวัตกรรมและ
การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของน้ าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น การจัดการวัฏจักรน้ าที่ดี ธรรมาภิบาลและการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การเงินส าหรับการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านน้ า เป็นต้น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซ่ึงเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ าโลก 

คร้ังที่ ๘ (The 8th World Water Forum) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
 ๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ าโลก 
ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum) ก าหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซลิ 
โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดข้อเรียกร้องเร่งด่วนให้มีการด าเนินการด้านน้ าอย่างเด็ดขาด เช่น (๑) ให้รัฐบาล
ก่อตั้งหรือเสริมสร้างนโยบายและแผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการในระดับชาติและระดับต่ ากว่าโดยใช้ลุ่มน้ าเป็นหน่วยงาน
ในการวางแผน (๒) สนับสนุนการจัดการองค์กรด้านน้ าระดับชาติและระดับต่ ากว่าตามที่เหมาะสม (๓) ระดมทุนและจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ก าลังพัฒนา เป็นต้น 
 ๑.๒ อนุมัติให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลร่วมรับรองในปฏิญญาฯ 
 ๒. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 

 ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคน้ านมข้าวให้มากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์จากการบริโภคน้ านมข้าวเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าที่แปรรูปมาจากข้าวและให้เป็นผลิตภัณฑ์
ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์ด้วย นั้น มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)/วิสาหกิจชุมชนผลติและจ าหน่ายน้ านมข้าวให้มากยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าว เพื่อให้วิสาหกิจ
ดังกล่าวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 ๑.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยคุณค่า
ทางโภชนาการของน้ านมข้าว โดยอาจเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยของต่างประเทศด้วย แล้วเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชน
ผู้บริโภคได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ  ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

ในระดับท้องถิ่นเร่งรัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย ก าจัดผักตบชวา และบ าบัดน้ าเสียในแม่น้ าล าคลอง
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง ทั้งนี้ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 
รวมถึงเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมท่ีเกิดจากสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ าด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting 

Mechanism : JCM) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม 
(Joint Crediting Mechanism : JCM) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ JCM Model Project กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ทุน
สนับสนุนการพัฒนาโครงการ JCM Model Project จ านวน ๒๓ โครงการ มูลค่ามากกว่า ๑.๕ พันล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุน
มากกว่า ๔ พันล้านบาท โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดลงจากโครงการทั้งหมด เท่ากับ ๙๙ ,๘๗๐ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ JCM Model Project ก่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) การผลิตพลังงาน และ (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 ๒. การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น จ านวน ๓ ครั้ง โดยที่ประชุมมีมติรับรองกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานรับรองระเบียบวิธีการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก จ านวน ๖ วิธี 
พร้อมทั้งรับรองผู้ตรวจประเมินโครงการ จ านวน ๔ ราย และขึ้นทะเบียนโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน ๑ โครงการ 
 ๓. การจัดการอบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น จ านวน ๑๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๗๒๘ คน 
และได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ JCM จ านวน ๕ โครงการ รวมทั้งเยี่ยมชม
โครงการ จ านวน ๔ โครงการ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือก ากับดูแลการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
การแก้ไขข้อก าหนดบางประการในร่างกฎกระทรวง และการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๑๐ 

 

 

การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 

 ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ

 มิชอบในภาครัฐ 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน       
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ขอให้พิจารณาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๑

เร่ือง ให้กรรมการการเลือกตั้งยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๑ เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้ง
ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี ้
 ๑. ให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่วันท่ีค าสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป 
 ๒. ในกรณีที่ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอายุครบเจ็ดสิบปี ให้ผู้นั้นยังคงอยู่
ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 

 ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังน้ี 
                ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
                    ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
เร่งรัดด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคน้ านมข้าวให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์
จากการบริโภคน้ านมข้าว เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าที่แปรรูปมาจากข้าวและให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่สามารถ
บริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์ด้วย 
                    ๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีอาหารที่ให้สารโปรตีนไว้บริโภคเองให้มากยิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมให้เลี้ยงสุกรไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นต้น 
                ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งน าเร่ืองเกี่ยวกับการจัดจ้างผลิต
และให้บริการจัดท าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓ (E-PASSPORT PHASE 3) เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซ้ือจัดจ้าง
พิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของ 
 แผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงการขออนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อก าหนด
ข้อยกเว้นส าหรับผู้รับใบอนุญาตท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินกรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อสังเกต
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรก าหนดมาตรการในการติดตามดูแลและการจัดการซากหอยทะเลในแหล่งเพาะเลี้ยงส าคัญเพื่อรองรับความเสี่ยงในกรณี



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

ที่เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหาคุณภาพน้ า และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ ที่ท าให้หอยทะเลที่เพาะเลี้ยงตายเป็นจ านวนมาก ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบิน พ.ศ. .... 
  ๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. .... ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน
เสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาประกาศก าหนดสนามบินอนุญาตเพื่อเปิดให้บริการแก่สาธารณะ เพื่อรองรับ
กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะขออนุญาตจัดตั้งสนามบินเพื่อเปิดให้บริการแก่สาธารณะ รวมทั้งเร่งรัดจัดท าแผนแม่บท
การจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อน ามาเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาก าหนดหรืออนุญาต
จัดตั้งสนามบินแห่งใหม่ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเคร่ืองเล่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และ
คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจ าเครื่องเล่นและพนักงาน
ควบคุมเครื่องเล่น เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกัน ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เห็นควรแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องเล่นเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งให้มีแผนการบ ารุงรักษาและเพิ่มวงเงินประกันภัย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองก ากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น 
รวมทั้งการปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฯอย่างเข้มงวด ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๘ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๘ ฉบับ 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
 ๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียมเพื่อให้สารประกอบหรือสารผสมนั้น
เป็นวัสดุต้นก าลัง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สารประกอบของยูเรเนียม สารประกอบของทอเรียม หรือสารผสมที่มียูเรียม 
ทอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือสารประกอบของทอเรียม ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะทางกายภาพใดเป็นวัสดุต้นก าลัง 
 ๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ และการด าเนินการเมื่อเลิกใช้งานวัสดุนิวเคลียร์ที่ขอรับใบอนุญาต 
 ๑.๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดการด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้ที่จะด าเนินกิจการทางนิวเคลียร์จะต้องแจ้งต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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 ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ 
 ๑.๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด 
ให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะท าเครื่องก าเนิดรังสี มีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี น าเข้าหรือส่งออก
เครื่องก าเนิดรังสี ต้องขอรับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่ก าหนด 
 ๑.๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสีต้องมีศักยภาพทางเทคนิคเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย
ของเครื่องก าเนิดรังสีที่ขออนุญาต 
 ๑.๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดระดับ 
ประเภท และคุณวุฒิของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 ๑.๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้ประสงค์จะตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีต้องรับใบอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีเพื่อตั้งสถานท่ี
ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี ใบอนุญาตก่อสร้างสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี และใบอนุญาตด าเนินการให้บริการ
จัดการกากกัมมันตรังสี จากเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
 ๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๖ ควรก าหนดปริมาณรังสีและรัศมีบริเวณที่ครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไป
ที่จะได้รับผลกระทบเพื่อการก ากับดูแลที่ชัดเจนและความปลอดภัยสูงสุด ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๔ ควรตรวจสอบและแก้ไข
บัญชีแนบท้ายหมายเลข ๕ ด้วย ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๕ ในข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือใบอนุญาตส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี
ต้องยื่นเอกสารหลักฐานมีประเด็นความซ้ าซ้อนกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๖ ในข้อ ๑๔ 
ยังมีปัญหาในการปฏิบัต ิและร่างกฎกระทรวงตามข้อ ๑.๗ ในข้อ ๔ ไม่มีความชัดเจนหรือเกณฑใ์นการก าหนดระดับเจา้หน้าที่ความปลอดภยั
จากระดับต้นไประดับกลาง และจากระดับกลางไประดับสูง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควร 
มีการควบคุมการด าเนินกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว รวมทั้ง
ให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั้งการน าเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เรื่อง Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั้งผลประโยชน์
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ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่ องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั้งต่อไปด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุปผลงานต่าง ๆ  
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพ่ือใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด าเนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอื่น ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการ
ในระดับท้องถิ่น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 
 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั้งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว  และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 
 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพื่อจัดท าความร่วมมือ
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อน ามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๓. เพื่อให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก (SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  
เร่งน าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 
 
 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการอ้างบทอาศัยอ านาจ และการก าหนดต าแหน่งของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่ ารับรองเท่าที่จ่ายจริง 
ยังไม่สอดคล้องกับนิยามค าว่า “ข้าราชการ” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 ๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณในส่วนของภาระงบประมาณที่อาจเพิ่มขึ้นให้ส่วนราชการ
พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ไปพิจารณาด าเนินการ และรับความเห็น
ของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ราคาค่าเช่าที่พักท้องถิ่นในปัจจุบัน การปรับอัตราค่าเช่าที่พักส าหรับบางประเทศ และการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักแบบการใช้บริการ
ห้องพักช่ัวคราว (Day-Use) ระหว่างพักรอเที่ยวบินและการขอเข้าที่พักก่อนก าหนด (Early Check-in) ไปพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เสนอ ไปตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติควรพิจารณาในประเด็น (๑) โครงสร้างขององค์กร ควรพิจารณาจัดกลุ่มงานตามภารกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน (๒) ระบบการท างาน ควรมีการจ ากัดการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน และควรมีบทเพิ่มโทษ
ส าหรับเจ้าพนักงานต ารวจที่กระท าผิด ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม (๓) การบริหารงานบุคคล ควรพิจารณาให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามช้ันยศ 
โดยเทียบเคียงกับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการทหาร โดยการแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และให้มีการร้องเรียนได้ 
และความเห็นของที่ประชุมร่วมระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเด็น
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เห็นควรให้ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ตรวจพิจารณาไปพลางก่อน ทั้งนี้ เพื่อรอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ การบังคับใช้
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาและระบบการสอบสวนคดีอาญาของเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปฏริปู
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) รวมทั้งความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณเกี่ยวกับ
การพิจารณาปรับปรุงการเพิ่มอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่ประจ า
อยู่ในต่างประเทศหรือต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และเงินเพิ่มอื่นหรือเงินช่วยเหลือ เป็นประจ าทุกห้าปี จะต้องค านึงถึงความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ การด ารงชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และเทียบเคียงได้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ๆ ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนี่ง พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนของการบริหารงานบุคคล และร่างพระราชบัญญัติต ารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษทางอาญาและระบบการสอบสวน
คดีอาญาของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ มาประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน 
  ๒. ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) เร่งรัดการจัดท าแผนในการจัดท ากฎหมาย
ล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยด่วนต่อไป 
 ๓. ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับความเห็นของส านักงบประมาณที่เห็นควรก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ
ที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ พิจารณาการปรับปรุงอัตราค่าครองชีพและเงินเพิ่มต่าง ๆ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  
 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ขออนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๑ รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจในระยะเร่ิมแรกของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๒๘๙,๙๔๗,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจในระยะเริ่มแรก
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ 
และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัย

เรือส าหรับโดยสาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพื่อใช้เป็นกรอบวินัย
ในการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่เห็นควรก าหนดมาตรการการก ากับดูแลและการควบคุมระดับหนี้ของ อปท. ให้อยู่ในระดับที่เหมาะ สมและ
จ าเป็นตามภารกิจ และควรเพิ่มเติมเง่ือนไขในร่างระเบียบฯ ในกรณีที่ อปท. กู้เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทางการคลัง รวมทั้งเพิ่มเติมการจัดส่งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงานการบริหาร
หนี้สาธารณะ และให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและ อปท. มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามร่างระเบียบฯ ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

 ๒. ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับ อปท. และสาธารณชนทราบเกี่ยวกับการก่อหนี้ 
การบริหารหนี้ และการก ากับดูแลหนี้ของ อปท. ซึ่งไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะตามนิยามของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ

พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกและปรับปรุงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
โดยปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับค านิยามของที่ราชพัสดุให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุและการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ จัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการเรียกคืนที่ราชพัสดุ ซึ่งจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการที่ราชพัสดุมีความชัดเจน และเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ 
รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น าไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง 
หรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานของรัฐ 
ส่งผลท าให้เกิดความรวดเร็วในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเหน็
ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับค านิยม เช่น ค าว่า ที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินและที่ดิน องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่ราชพัสดุ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจ าจังหวัด การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ก าหนดให้โครงการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การส่งบัญชีก าหนดมูลค่าประเมินทรัพย์สิน และบทก าหนดโทษ เป็นต้น และ
ความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรพิจารณาการก าหนดโทษอาญาให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
(๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ที่เห็นควรก าหนดโทษอาญาในกรณีที่เป็นการกระท าที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ทีจ่ะท าให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดในลักษณะดังกล่าว สมควรใช้โทษปรับทางปกครองแทน
หรือวิธีการอื่นแทนการปรับ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง  
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เห็นควรให้กรมธนารักษ์
เร่งส ารวจการใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เพื่อให้มีการใช้ที่ดินและอาคารอย่างสมประโยชน์ และสอดคล้องกับศักยภาพ
และการใช้ที่ดินโดยรอบ อีกทั้งควรเน้นให้ส่วนราชการที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันอยู่ในอาคารรวมเดียวกันและบางส่ว นอาจน า 
ที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเมืองมากขึ้น ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง 

และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ รวม ๒ ฉบับ ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังน้ี 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

 ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่ง  
พระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญา
ตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง เพื่อเป็นการรองรับคดีของศาลยุติธรรมที่มีแนวโน้มจะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมซึ่งเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของศาลแพ่งและศาลอาญา และก าหนดการรับพิจารณา
และการโอนคดีในกรณีที่คดีในศาลชั้นต้นเป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลแขวง เพื่อให้สอดคล้องกับ การจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี 
ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และเป็นการรองรับ
ศาลยุติธรรมที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต 
 ๒. ให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงบประมาณเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....  
ควรก าหนดหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนสถานภาพของศาลตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าท่ีอ านาจ 
ปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อประชาชนและประเทศ โดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้หน้าที่อ านาจและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ และหากพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับมีผลบังคับใช้ และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ให้ส านักงานศาลยุติธรรมปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาด าเนินการ
ในโอกาสแรกก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอ  
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติม

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซ่ึง
มีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่ง
มีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด) มีสาระส าคัญเป็นการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณ์และศาลฎีกา รวมทั้งองค์ประชุม 
และก าหนดให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุม ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังในประเด็นการก าหนดให้การประชุมใหญ่และการประชุม
แผนกคดีของศาลช้ันอุทธรณ์และศาลฎีกาได้รับเบี้ยประชุมอาจมีความซ้ าซ้อนกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่และการประชุมแผนกคดีในศาลฎีกาและศาลช้ันอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีอยู่แล้ว ไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 ๒. ให้ส านักงานศาลยุติธรรมรับข้อสังเกตของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาได้รับเบี้ยประชุม ควรค านึงถึงความเหมาะสมของภาระงานในการอ านวยความยุติธรรมที่จะต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์และความซ้ าซ้อนของการได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ตลอดจนความเหลื่อมล้ าในภาพรวมของระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐอันหมิ่นเหม่ที่อาจขัดต่อหลักความเป็นธรรม
ทางสังคม ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๑๐.๒ กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ     
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 

 
 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

  ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 

ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 
(ประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) 
(ประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ การขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้มีการด าเนินการร่วมกับ 
๒๐ กระทรวง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น (๑) การด าเนินนโยบายการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาว์ดคอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) (๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาว์ดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และ 
(๓) การน าข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง เป็นต้น 
 ๑.๒ ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) มีสถิติการใช้บริการและสถานภาพการด าเนินงาน
ในระยะแรก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) เช่น (๑) ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (Government Service Information) 
จ านวน ๙๓๔,๐๐๐ ครั้ง (๒) การเช่ือมโยงข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จ านวน ๘๕๐,๐๐๐ ครั้ง (๓) ศูนย์กลาง
แอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) จ านวน ๖๖๖,๐๐๐ ครั้ง (๔) เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
(Thailand e-Government Portal) จ านวน ๕,๓๒๐,๐๐๐ ครั้ง (๕) ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (Thailand Government 
Spending) จ านวน ๓๒๖,๐๐๐ ครั้ง และ (๖) ข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐ (National Statistics) สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติผ่าน GovChannel ได้แล้ว เป็นต้น 
 ๑.๓ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ รวมถึงให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ด าเนินการส ารวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในทุกกระทรวง และหน่วยงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายช่ือหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของประเทศ 
 ๒. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐเร่งรัดการด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้แล้วเสร็จ และสามารถให้บริการประชาชนและส่วนราชการได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

        ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
 

 ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑.๑ ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการด าเนินการจัดท าความร่วมมือในกรอบความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 



 สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
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Economic Partnership : RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว รวมทั้ง
ให้เร่งพิจารณาการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) 
ให้ชัดเจนโดยเร็วด้วย 
 ๑.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่และการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมด้านการลงทุน ทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
และการลงทุนของภาคเอกชนฝ่ายเดียว รวมทั้งการน าเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐไปด าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
เช่น เรื่อง Smart Farmer เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ รวมทั้งผลประโยชน์
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับให้ชัดเจน และให้กระทรวงอุตสาหกรรมน าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในครั้งต่อไปด้วย 
 ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ 
 ๒.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าสรุปผลงานต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่ส าคัญในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้ถูกต้องต่อไป โดยให้เร่งจัดท าให้ แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้ งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้หารือรายละเอียดและประสานการด า เนินงาน
กับรองนายกรัฐมนตรีท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 ๒.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
ทางการเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือต้องน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ
ให้หารือรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๒.๓ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ๒๐๑๘ 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๒.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการจัดการศึกษา
ของออสเตรเลียเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาของไทย เช่น การจัดการศึกษาทางเลือกโดยการศึกษาอยู่กับครอบครัว 
(Home School) การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อใช้เทียบระดับกับการศึกษาปกติ การคัดแยกผู้เรียนตามความถนัดที่มีอยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป 
 ๒.๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียด
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนราชการ
ในระดับท้องถิ่น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยต่อไป 
 ๒.๓.๓ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดของรูปแบบการตั้งด่าน
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะของออสเตรเลียซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็ว  และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๓.๔ ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงแรงงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คนไทยที่ประกอบการร้านอาหารไทย และแรงงานไทย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่าง ๆ ได้ 
 ๒.๓.๕ ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียเพื่อจัดท าความร่วมมือ
ด้านการค้าสินค้าทางการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การขายข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 ๒.๓.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของออสเตรเลียบริเวณอ่าวซิดนีย์ (Sydney Harbour) ที่มีการจัดระเบียบพื้นที่ริมอ่าว
อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น้ าในแม่น้ าไม่เน่าเสีย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) 
และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge) ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อน ามาพิจารณา



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสมด้วย 
 ๒.๔ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก (SAP) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
เร่งน าเร่ืองนี้เสนอคณะกรรมการก ากับการจัดซ้ือจัดจ้างพิจารณาโดยด่วน ก่อนด าเนินการต่อไป 

 

     ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
 ๑. รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเสนอมาตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๒๖๕ 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามที่เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ 
 ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะ ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย 
 

   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

การด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.) 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ : 

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปฏิรูปเศรษฐกจิเพ่ือสังคม (Social Economy) สถาบันการเงินชุมชนกองทุนยุติธรรม
และเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่ กขร. เสนอ ซึ่งมีความคืบหน้าการด าเนินการใน ๕ ประเด็น สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ประชุม กขร. มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓ เดือน (เมษายน ๒๕๖๑) และจัดล าดับเป็นกฎหมาย
ที่มีความส าคัญเพื่อเร่งรัดการพิจารณาในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป 
                ๒. การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) ที่ประชุม กขร. มีมติให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเสนอเรื่อง
การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมาย
ต่อคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

                ๓. สถาบันการเงินชุมชน : ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ที่ประชุม กขร. มีมติให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเร่งรัดการพิจารณาน าเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรีต่อไป 
                ๔. กองทุนยุติธรรม ที่ประชุม กขร. มีมติให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินการเพื่อให้มีการใช้หนังสือรับรอง
การช าระเงินของกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การด าเนินการของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง 
                ๕. เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุม กขร. มีมติให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาค เพื่อน าเสนอ กขร.  
ในการประชุมต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คร้ังที่ ๓๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี ๓๘ (ระหว่างวันท่ี ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม 
 ๒. การปฏิรูปประเทศ ได้มีการติดตามขับเคลื่อนความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ทั้ง ๑๑ ด้าน และส่งร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยแพร่
ในเว็บไซต์ และส่งให้ทุกส่วนราชการให้ความเห็น 
 ๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารมวลชน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมตามโครงการ
หน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” (๒) ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
การค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่บนเครือ่งบิน พัฒนาระบบการให้บริการด้านแรงงาน ภายใต้แนวคิด “๙ ช่ืนบาน แรงงานช่ืนใจ” โครงการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs ๔.๐ (STEM Workforce towards SME 4.0) (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐ 
และ (๔) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เ ช่น 
การบริหารจัดการน้ าให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า การจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
๕๙ รายการ ใน ๒๐ จังหวัด การเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทาน และการลดการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมและพื้นท่ีชลประทานเดิม 
 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาล 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

 ๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
เร่งประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและป้องกันความสับสนบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่ าผ่านทาง ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
                                  
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดประชุมรับฟังความคดิเห็นต่อรา่งยุทธศาสตรช์าตใิน ๔ ภูมิภาค และสอบถาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อน าไปให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว 
และจะน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาภายในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ๒. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้จัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบ
ในหลักการแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้เสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศมาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในคราวประชุมวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด (ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วจะต้องรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป 
 ๓. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด าเนินการจัดท าระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศ
ในการรายงานผลการด าเนินงานของรัฐ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้คณะท างานพิเศษภายในส านักงานปลัดกระทรวงของแต่ละกระทรวง
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นกลไกในการประสานการด าเนินงานดังกล่าว 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป จ านวน ๑๓๒ ประเด็น 
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ จ านวน ๔๗๘ กิจกรรม และตัวช้ีวัด จ านวน ๗๙๑ ตัว และประมาณการกรอบวงเงินรวมมากกว่า 
๖๕๙,๖๑๒.๑๖ ล้านบาท (โดยเป็นแหล่งเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณจากองค์กรอิสระและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 
และการสนับสนุนจากภาคเอกชน) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้รายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป 
 ๒. เห็นชอบตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรก าหนด  
ให้มีการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ในการประสานระหว่างรัฐบาลและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และผลักดันกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่วนภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านกลไกดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเพิ่มเติมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าวให้รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศผ่านการสื่อสารทุกช่องทางเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนในทุกภาคส่วนและหน่วยงานรัฐ
ที่จะต้องน าไปปฏิบัติ รวมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



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

 

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

 ๓. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน แล้วส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใน ๓ เดือน 
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่จะ
มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนร่างแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศให้ทุกภาคส่วนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินการตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงด้วย 
 ๔. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้นให้กลไกและวิธีการประเมิน
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่เป็นภาระของหน่วยงานมากจนเกินไป และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว 
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรี 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่ภาคกลาง  

 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑. รับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ การเร่งรัดด าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยให้กรมธนารักษ์เร่งรัดด าเนินการเปิดประมูล
ให้เอกชนเช่าที่ดิน กรมธนารักษ์ได้เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว รวม ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดตาก กาญจนบุรี และนครพนม โดยก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินการ
สรรหาและคัดเลือกผู้พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ แล้ว 
 ๑.๒ การขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แปรรูปอาหารทะเลครบวงจรและจ าหน่ายอาหารทะเล และขอยกเว้น
ระเบียบกรมธนารักษ์ในการเช่าที่ราชพัสดุ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาลดค่าเช่าตามความเหมาะสม ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า อาคารตลาดปลาและอาคารระบบบ าบัดน้ าเสียปลูกสร้างบนที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวมิได้เป็นการเช่าท่ีราชพัสดุแต่อย่างใด 
 ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัด
การพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในศูนย์แปรรูปอาหารทะเลครบวงจรและจ าหน่ายอาหารทะเล 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                

รายงานผลการผลักดันทรัพย์สิน 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑      
เร่ือง รายงานผลการผลักดันทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ของกรมบังคับคดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี (การขายทอดตลาด การงดการบังคับคดี และการถอน
การบังคับคดี) คิดเป็นเงินจ านวน ๑๒๙,๐๔๓.๙๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 
๒๙.๐๔ ซึ่งเป็นยอดผลักดันทรัพย์สินที่สูงที่สุดในรอบ ๗ ปี โดยปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ
การบังคับคดีให้สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา เช่น (๑) การก าหนดนโยบายเชิงรุกในการด าเนินการ (นโยบาย ๔ ร. 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

เร่งรัดติดตามค าสั่งศาล เร่งรัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ เร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด และเร่งรัดการผลักดัน
ทรัพย์สิน) (๒) การด าเนินการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) และขายทอดตลาดทรัพย์สินนอกสถานที่ (๓) การน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการท างานต่าง ๆ เป็นต้น ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 

วาระส าคัญของรัฐบาล 
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที ่
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑         
เร่ือง  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๒ (จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์-๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โดยมีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการ เช่น (๑) สร้างต้นทุนการทรัพยากรภาคเกษตรกรรมเพื่อการลงทุน (๒) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ เพื่อการท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ (๓) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
อย่างยั่งยืน เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการไปพิจารณาด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ทราบด้วย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
                ๒. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 นโยบายที่ 
  ๑๑ 

 

 

 การปรับปรุงกฎหมาย 

 และกระบวนการยุติธรรม 

 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 ๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น  ๆ           
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกบั

การปล่อยชั่วคราว และการใช้สทิธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนพจิารณาในคดีอาญา) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดอีาญา) 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับระบบการปล่อยช่ัวคราวและการฟ้องและด าเนินคดีอาญา
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันและสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงยุติธรรมและส านักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการก าหนดให้เจ้าพนักงานศาลท าหน้าที่แจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจให้จับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราวนั้น สามารถด าเนินการได้ในทางปฏิบัติโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 
และการก าหนดให้เจ้าพนักงานศาลจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีได้ด้วยตนเองในกรณีจ าเป็นนั้น อาจไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งควรแก้ไขร่างมาตรา ๑๖๓/๑ ที่ก าหนดการให้สิทธิฟ้องคดีอาญาต้องกระท าโดยสุจริต ให้มีความชัดเจน
ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะน ามาใช้ในการพิจารณาตามร่างมาตราดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑       
เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของการอุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ ให้รวมถึงการให้การอุดหนุนแก่การส่งออก และ
การให้การอุดหนุนเพื่อให้มีการใช้สินค้าในประเทศมากกว่าสินค้าน าเข้า และแก้ไของค์ประกอบของการอุดหนุนที่ตอบโต้ได้ตามมาตรา ๖๕ 
ให้ประกอบด้วยการให้อุดหนุนที่มีลักษณะเจาะจงตามมาตรา ๖๔ และการให้การอุดหนุนที่มีผลเสียต่อประโยชน์ของประเทศที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน เพื่อสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ WTO 
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่อยู่
ระหว่างการตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึงในวงกว้าง 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ๓. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 

 ๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและ
จัดท ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

 



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

 

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

  ๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 

 

        ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อ
เร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว  

 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง ขอผูกพันงบประมาณโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับ

การติดตามตัวผู้กระท าผิดในงานคุมประพฤติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณให้กรมคุมประพฤติเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมระบบควบคุมการท างาน จ านวน ๔,๐๐๐ เครื่อง ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วงเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินการ ๒๘ เดือน ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรณีเฉพาะราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการพัฒนาระบบ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดในชุมชน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จ านวน ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จ านวน 
๑๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนต่อไป 
 ๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมคุมประพฤติ) รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เห็นควรด าเนินการตามมติคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐในข้ันตอนการจัดหาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของราชการ รวมถึงเปิดกว้างไม่ระบุเจาะจง
เทคนิคหรือเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง เพื่อให้มีการแข่งขันกันได้อย่างเป็นระบบ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

 ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 
 

     ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้                 
ในการป้องกัน และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ       
ที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง รายงานข้อมูลร่างกฎหมายส าคัญ แผนการปฏิรูปในเร่ืองต่าง ๆ และโครงการส าคัญที่หน่วยงานจะด าเนินการในปี ๒๕๖๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลร่างกฎหมายส าคัญ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และโครงการส าคัญที่หน่วยงาน
จะด าเนินการในปี ๒๕๖๑ จากส่วนราชการ องค์กรอิสระ และส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
รวม ๕๓ หน่วยงาน ซึ่งได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าว รวม ๓๕ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ประกอบด้วย 
ร่างกฎหมายส าคัญ ๑๖๐ ฉบับ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ  ๒๐๓ เรื่อง และโครงการส าคัญ ๒๑๔ โครงการ ตามที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ 
 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

การจัดท ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
 
มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
เร่ือง การรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก

การจัดท ากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว 
จ านวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๙ ฉบับ และเป็นกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๗ ฉบับ 
 ๒. กฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จ านวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแลว้ 
จ านวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท าทั้ง ๘ ฉบับ 
 ๓. กฎหมายที่ต้องจัดท าโดยไม่ก าหนดระยะเวลาแต่ควรด าเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนญู 
จ านวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จ านวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมาย จ านวน ๘๑ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
จ านวน ๓๒ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดท า จ านวน ๔๙ ฉบับ 
 ๔. การด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย จ านวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานครบถ้วนแลว้ 
จ านวน ๓๐ เรื่อง 
 ๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดท ากฎหมาย และการด าเนินการโดยวิธีการอื่น 



 

  
 ภาคผนวก    

 

 

 

 

 

 

  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี

 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)     

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๗๙ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ไดม้ีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง  

 

                                 แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 
  

 
                       

         แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ 
 
 

 
 
 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๖ มี.ค. ๑๓ มี.ค. ๒๐ ม.ีค. ๒๗ มี.ค.

๒๒

๕๕

๓๖

๕๗

๐

๘๐๐

๑๖๐๐

๒๔๐๐

๓๒๐๐

๔๐๐๐

๑๖ ก.ย. ๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑๐๘

๓,๔๖๖ ๓,๔๐๔ ๓,๔๑๖

เดือน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๐  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ๖๓ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๘๖ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๑๑ เรื่อง วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง และ  
วาระส าคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๔ 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

๒๓๓
๒๑๓ ๒๑๕

๒๔๔

๑๙๕
๑๗๐

วาระเพ่ือทราบ ๘๖ เร่ือง (๕๐.๕๙ %) วาระอื่นๆ ๑๑ เร่ือง (๖.๔๗ %)

วาระประธานแจ้ง ๔ เร่ือง (๒.๓๕ %)

วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือทราบ
๒ เร่ือง (๑.๑๘ %)

วาระส าคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา
๔ เร่ือง (๒.๓๕ %)วาระเพ่ือพิจารณา ๖๓ เร่ือง (๓๗.๐๖ %)

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๐  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

เดือน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)     

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือพิจารณาและวาระเพ่ือทราบตามข้อ ๒ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๔๙ เรื่อง  
จ าแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
 วาระเพื่อพิจารณา    ๖๓   เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๕๖  เรื่อง  วาระจร    ๗  เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ      ๘๖    เรื่อง  แบ่งเป็นวาระปกติ   ๗๕  เรื่อง  วาระจร  ๑๑  เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามลักษณะของการเสนอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

เร่ืองเพ่ือพิจารณา เร่ืองเพ่ือทราบ

๕๖
๗๕

๗ ๑๑

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จ านวนเร่ือง 

 

รวมทั้งสิ้น  ๑๔๙  เรื่อง 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๙ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๗๐ เรื่อง ดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑
๒

๕
๑

๔
๑
๑
๑
๑

๒
๖
๖
๖

๑
๔

๗
๖
๖

๑
๒

๖
๑๐

๘
๑

๓
๑๓

๑๘
๓

๔๔

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

สพค.

สลธ.คสช.

สว.

ศร.

ศย.

ปปช.

ตผ.

ตช.

กร.

อก.

สธ.

ศธ.

วท.

วธ.

รง.

ยธ.

มท.

พณ.

พน.

ดศ.

ทส.

คค.

กษ.

พม.

กก.

กต.

กค.

กห.

นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๐  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)     

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

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 ๑๒๑ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ านวน ๔๙ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๓๖ เรื่อง
๘๐.๐๐ %

เรื่องกฎหมาย
๓๔ เรื่อง

๒๐.๐๐ %

นโยบายรัฐบาล, 
121, 71.18%

ไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย…

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๐  เรื่อง 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๔๙ เรื่อง 
๒๘.๘๒ % 

 

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๒๑ เรื่อง 
๗๑.๑๘ % 

รวมทั้งสิ้น  ๑๗๐  เรื่อง 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา 
 ๗.๑  จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๓

๒๔

๗ ๔ ๗

๓๓

๙
๐

๙

๒๘

๕

จ านวนเร่ือง 

นโยบาย (๑๐)   
 

(๑๑)   
 

(๙)   
 

(๘)   
 

(๗)   
 

(๕)   
 

(๓)   
 

(๖)   
 

(๔)   
 

(๒)   
 

(๑)  
 

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

     

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๙  เรื่อง 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)     

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
  

แผนภูมิแสดงการจ าแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๑๘

๔๑
๓๓

๑๕ ๑๓
๙

จ านวนเร่ือง 

ด้าน 
 

(๖)   
 

(๕)   
 

(๔)   
 

(๓)   
 

(๒)   
 

(๑)   
 

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

รวมทั้งสิ้น  ๑๒๙  เรื่อง 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ  
 เรื่องทีเ่ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ด าเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ 
จ านวน ๓๐ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามพื้นที่ที่ด าเนินการ 

 
 

 

 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓๗ คณะ จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ภาคตะวันตก
จ านวน ๓ เร่ือง

๑๐.๐๐ %

ภาคเหนือ
จ านวน ๖ เร่ือง

๒๐.๐๐ %

ภาคกลาง
จ านวน ๕ เร่ือง

๑๖.๖๖ % 

ภาคตะวันออก
จ านวน ๒ เร่ือง

๖.๖๗ %

ภาคใต้
จ านวน ๒ เร่ือง

๖.๖๗ %
กทม. และปริมณฑล

จ านวน ๒ เร่ือง
๖.๖๗ %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน ๘ เร่ือง

๒๖.๖๖ %

ทั่วประเทศ
จ านวน ๒ เร่ือง

๖.๖๗ %

๑๒
๒๒ ๒๐

๕๑

๗
๔

๑๓ 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  ๓๐  เรื่อง 

จ านวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)     

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

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

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
๙๓๔๒/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] 

๒. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๙๐๘๖/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] 

๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่ง
ตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง 
พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๙๐๑๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] 

๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหา
โดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาล
ฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมก าหนด) 

๘๙๙๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] 

๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)] 

๙๐๗๘/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] 

๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. ....  [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)] 

๙๐๙๔/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] 

๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑) 

๙๐๙๙/๖๑ [๒๗/๐๓/๒๕๖๑] 

๘. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๐๑/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] 
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และ
การใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนพิจารณาใน
คดีอาญา) 

๘๒๕๘/๖๑ [๒๐/๐๓/๒๕๖๑] 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... 

๗๖๑๔/๖๑ [๑๓/๐๓/๒๕๖๑] 

 

 
 



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

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

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

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาด าเนินการ ๒๔ 
รวม ๒๔ 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  

 

 เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีจ านวน ๒,๐๗๙ เรื่อง ดังนี้  

 
ล าดับ เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ านวน/เรื่อง 

๑. ๑.๑ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.  
 - ประกาศ จ านวน         -      เรื่อง 
 - ค าสั่งหัวหน้า คสช. จ านวน         ๓     เรื่อง 
 ๑.๒ เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก จ านวน       ๘๗     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข จ านวน         ๙     เรื่อง 
 - ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค จ านวน       ๔๕     เรื่อง 
 - ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง จ านวน   ๑,๙๓๕    เรื่อง 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒,๐๗๙    เรื่อง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                  (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)     

 กองบริหารงานสารสนเทศ ๘๙ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี กร. ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิ
กห. กระทรวงกลาโหม ตช. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
กค. กระทรวงการคลัง ตผ. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
กต. กระทรวงการตา่งประเทศ ปปช.. ส านักงานคกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศย. ส านักงานศาลยุตธิรรม 
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศร ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ สว. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คค.   กระทรวงคมนาคม สลธ.คสช. ส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ทส.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สพค. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ดศ.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
พน.   กระทรวงพลังงาน   
พณ.   กระทรวงพาณิชย ์   
มท.   กระทรวงมหาดไทย   
ยธ.   กระทรวงยุติธรรม   
รง.   กระทรวงแรงงาน   
วธ.   กระทรวงวัฒนธรรม   
วท.   กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   
ศธ.   กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ.   กระทรวงสาธารณสขุ   
อก.   กระทรวงอุตสาหกรรม   
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