ํ
ั
ิ
ั
ี
ส
ร
ป
ส
า
ร
ะ
ส
า
ค
ญม
ต
ค
ณะ
ร
ฐ
ม
น
ต
ร
ุ
ิ
ั
ี
แ
ล
ะ
ร
า
ย
ง
า
น
ข
อ

ม
ล
ม
ต
ค
ณะ
ร
ฐ
ม
น
ต
ร
ู

ั
ั
ต
า
ม
น
โ
ย
บ
า
ย
ร
ฐ
บ
า
ลพ
ล
เ
อ
กป
ร
ะ
ย
ท
ธ

จ
น
ท
ร
โ

อ
ช
า
ุ
ั
่
ี
ิ
ว
น
ท
๑๓
๐ม
ถ
น
า
ย
น๒
๕
๖
๑
ุ

ั
ั
ื
ก
ล
ม

จ
ง
ห
ว
ด
ภ
า
ค
เ
ห
น
อ
ต
อ
น
ล
า

ง2
ุ
ํ
ิ
ิ
ั
ี
(
ก
า
แ
พ
ง
เ
พ
ช
รน
ค
ร
ส
ว
ร
ร
ค

พ
จ
ต
รอ
ท
ย
ธ
า
น
)
ุ

ส
ำ
น
ก
ั
เ
ล
ข
า
ธ
ก
ิ
า
ร
ค
ณะ
ร
ฐ
ั
ม
น
ต
ร
ี
T
HESECRET
ARI
ATOFT
HECABI
NET

คำนำ
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญประการหนึ่งของรั ฐ บาล
โดยผลของการประชุมจะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังมีวิธีการและกลไกอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง
นโยบายที่วางไว้ เช่น การทางานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ การทางานของคณะกรรมการ
หรือคณะทางานต่าง ๆ ที่น ายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นต้น ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ภาพสะท้อนการทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น ในการพิจารณาว่ารัฐบาลได้ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามากน้อยเพียงใด จะต้องคานึงถึงวิธีการและกลไกอื่น ๆ
ที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะภาพสะท้อน
การทางานส่วนหนึ่งของรัฐบาลดังกล่าวไว้ข้างต้น จึงรวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่ ๖๑
ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ ๑–๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจัดทาเป็น CD
สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จานวนครั้งการประชุม จานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สาหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ (จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓
การขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย และรายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน จังหวัด
เชียงราย เป็นต้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติ ราชการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็น
การสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี
มิถุนำยน ๒๕๖๑

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา ๑๘๓๒๐/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
พระราชทานตามแนวพระราชดําริ

หน้า
๑

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมง ๑๗๗๒๓/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําถือปฏิบัติ พ.ศ. ....
ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒
๒
๓

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง ๑๘๔๑๔/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
รายการเงิ น สํ า รองจ่ า ยเพื่ อ กรณีฉุก เฉิน หรือ จํ า เป็น ตามมติ ค ณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
ขอความเห็น ชอบในการจัด ทํา ร่า งความตกลงระหว่า งกระทรวงกลาโหม ๑๙๔๑๐/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
กับ กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัย
และพัฒนา

๔

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจําปี ๒๕๖๑
ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee : EC)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ผลการประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มระดั บ สู ง ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ครั้งที่ ๓
ผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๔

๑๗๐๙๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๕

๑๖๘๓๓/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๕

๑๖๘๑๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๖

๑๖๙๕๘/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๖

-๒เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน
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การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ ง
สาธารณรั ฐ ลั ต เวี ย ว่ า ด้ ว ยการยกเว้ น การตรวจลงตราสํ า หรั บ ผู้ ถื อ หนั ง สื อ
เดินทางทูตและราชการ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓
ขอความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า งแถลงการณ์ ร่ ว มการประชุ ม ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ระหว่า งประเทศในภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเพื ่อ การพัฒ นาปาเลสไตน์
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓
ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจําปี ของหัวหน้า
ฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๒ และเห็นชอบในหลักการ
ต่อการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจําปี ของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๓
รายงานผลการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๕๑
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๑
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) สําหรับการจัดทําความตกลง
การค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี
ร่า งความตกลงระหว่า งราชอาณาจัก รไทยกับ ราชอาณาจัก รเนเธอร์แ ลนด์
ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร

๑๖๘๘๘/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๖

๑๗๖๓๙/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]

๗

๑๘๔๒๘/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๗

๑๘๕๗๘/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๘

๑๙๐๙๗/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๙

๑๙๐๘๖/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
๑๙๔๕๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๙
๑๐

๑๙๔๙๕/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๑๐

๑๙๔๓๘/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๑๑

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาการค้า มนุษ ย์ ปัญ หา
ผู้ห ลบหนีเ ข้า เมือ ง การทารุณ กรรมต่อ แรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก
และปัญหาคนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

-๓เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการจ่ายเงิน ๑๖๘๔๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หน้า
๑๒

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ํา
เขตป่าสงวน
ผลการดํา เนิน งานด้า นการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คง
ของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน
รายงานสรุปผลการดําเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาล ๑๘๔๔๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

๑๓

ภาวะสังคมไทย
๑๙๑๐๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๑๓

ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษา ๑๘๘๖๔/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย

๑๔
๑๕

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๑

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย

ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]

๑๖

-๔เรื่อง
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]

๑๗

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ๑๘๑๗๖/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรัก ษ์ ฟื้น ฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒ นธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
๕. การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และ
สุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
๒๐

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี

๕.๖ ป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

๑๙๒๑๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๒๑

-๕เรื่อง
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้

เลขที่ ส.ยืนยัน

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ว ๒๘๖/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า

๒๓

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย ๑๘๕๘๘/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑

๒๓
๒๔

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๒๔

แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ๑๗๕๗๗/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
๑๗๘๙๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

๒๕

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

วาระสําคัญของรัฐบาล
๒๖

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
สัญญาความตกลงทวิภาคี ว่า ด้ว ยการแลกเปลี่ย นเงิ น ตรา (Bilateral Swap ๑๙๒๙๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
Arrangement) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น

๒๖

๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ํา
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔)
การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ เลขที่ ๕/๒๕๑๕/๙ และ
เลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑
โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซือ้ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓
การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๑๖๘๘๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
๑๗๑๐๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๒๗
๒๗

๑๗๐๘๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
๑๗๑๔๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๒๘
๒๘

-๖เรื่อง
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี

เลขที่ ส.ยืนยัน

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา ๑๗๐๗๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลด
อัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙]

หน้า
๒๙

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๑๖๘๔๕/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๒๙

๑๖๘๔๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
๑๖๙๗๘/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๓๐
๓๐

๑๖๘๖๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๓๑

ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๓๑

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ ๑๗๕๗๑/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)
และผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ

๓๒

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน
ครั้งที่ ๒๓ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยาน
สุว รรณภูมิ ให้บ ริก ารครัว การบิน แก่ส ายการบิน ที่เ ปิด ให้บ ริก ารเที่ย วบิน
ณ ท่าอากาศยานแห่งอื่นนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกําหนด
อัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกําหนดประเภทบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน
พ.ศ. ....
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

วาระสําคัญของรัฐบาล

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๓๓

-๗เรื่อง
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

เลขที่ ส.ยืนยัน

รายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่าง ๑๙๑๑๕/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
มาตรการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย

หน้า
๓๔

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
รายงานผลการประชุม คณะกรรมการขับ เคลื่อ นการพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล ว ๓๑๑/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๓๔

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
๑๖๙๘๙/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
๑๙๒๒๐/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
๑๘๑๖๖/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๓๕
๓๕
๓๕

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดําเนินงานตามแผน ๑๘๔๔๕/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
การบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๓๖

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑
รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

หนี้สาธารณะ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ๑๘๑๘๐/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๓๖

กองทุนหมุนเวียน
การเสนอความเห็น การขอจัด ตั้งทุนหมุน เวีย นของคณะกรรมการนโยบาย ๑๙๗๒๖/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
การบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน)
การเสนอความเห็น การขอจัด ตั้งทุนหมุน เวีย นของคณะกรรมการนโยบาย ๑๙๕๒๕/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
การบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย)

๓๗
๓๗

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
ท่าทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการอํานวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจ ๑๙๔๘๗/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์
และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑

๓๘

-๘เรื่อง
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

เลขที่ ส.ยืนยัน

การประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ๑๖๘๗๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy :
ACMECS) ครั้งที่ ๘
ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงาน ๑๘๕๙๗/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS Summit)
ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หน้า

๓๘
๓๙

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน
ว ๒๘๗/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง ๑๙๔๘๓/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สําหรับการบริหารสํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

๔๐
๔๐

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา

ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]

๔๑

-๙เรื่อง
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม

เลขที่ ส.ยืนยัน

ว ๒๘๗/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ ๑๙๔๑๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา

หน้า

๔๒
๔๓

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ว ๓๐๔/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๔๔
๔๔

๑๗๖๕๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๘๔๒๓/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔๕
๔๖

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย

๔๖

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ๑๙๑๑๗/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability)

๔๗

- ๑๐ เรื่อง
๑๐.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว(ร) ๒๕๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๔๘

๑๖๖๒๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
ว ๓๐๐/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
ว ๓๐๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ว ๓๒๑/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๔๘
๔๘
๔๙
๕๐

๑๖๙๗๒/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๕๑

๑๖๙๐๑/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
๑๗๔๕๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]

๕๑
๕๑

๑๗๖๗๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
๑๘๓๔๗/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๕๒
๕๒

๑๘๑๙๖/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๕๓

๑๘๔๕๑/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

๕๓

๑๘๓๘๓/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
๑๙๔๔๘/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๕๓
๕๓

๑๙๒๓๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๕๔

๑๙๒๔๖/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๕๔

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ
แจ้งผลการดําเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัย
ล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองสําเนาเอกสาร พ.ศ. ....
ร่างกฎสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจํา
ในน่านน้ํา ลําแม่น้ํา หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

- ๑๑ เรื่อง
๑๐.๒ กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้ม าตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง ค่า นิย ม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การดํ า เนิ น การของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

เลขที่ ส.ยืนยัน

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ ๑๖๖๙๐/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

หน้า

๕๕

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อ ต้า นการสนับ สนุน ทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

๑๖๙๔๗/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๕๕

ว(ร) ๒๙๑/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
ว ๓๐๗/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ว ๓๓๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๕๖
๕๖
๕๗

- ๑๒ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี ๑๙๕๒๐/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ

หน้า
๕๗

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

๕๘

คําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ
ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว ๓๑๐/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
ประจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี

๕๘

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล
ว ๓๒๒/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]

๕๘

สรุ ปผลการปฏิ บั ติ ราชการของคณะรั ฐมนตรี ในพื้ นที่ กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อ ๑๗๖๖๕/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
ตอนล่าง ๒
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ๑๗๘๘๒/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

วาระสําคัญของรัฐบาล
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
๖๐

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา ๑๘๓๕๙/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
การจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ)

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจั ด ทํ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ

๖๑

- ๑๓ เรื่อง
๑๑.๔ นํ า เทคโนโลยี ที ่ ท ั น สมั ย แ ล ะ ค ว า ม รู ้ ท า ง
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
การจัดทํากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

เลขที่ ส.ยืนยัน

การรายงานความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า กฎหมายและ ๑๖๖๘๘/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]
การดําเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทํากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี

หน้า

๖๒

การยุติการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ
ขอให้เร่งรัดดําเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี

๑๘๘๕๖/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น 

๖๒

- ๑๔ ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๗

๖๘
๖๙
๗๐
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นโยบายที่
๑
การปกป้ องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

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

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดาเนินโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) การประชุมคณะกรรมการโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริของส่วนราชการในพระองค์ร่วมกับคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ เพื่อติดตามผลการดาเนินการจัดทาโครงสร้างและแนวทางการดาเนินการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(๒) จิตอาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และ (๓) จัดกิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” ในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง จานวน ๘ จังหวัด
เพื่อให้คนชรา คนพิการ และเด็กกาพร้าที่เป็นผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
๒. การดาเนินโครงการฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข
เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าและลาน้าสาขา จังหวัดเชียงใหม่ (๒) จัดกิจกรรม Kick off โครงการขุดลอก ลาห้วย คูคลอง และปรับภูมิทัศน์
รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสกลนคร และ (๓) จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และขุดลอกวัชพืช
บริเวณคลองส่งน้า คลองเจริญ เขตเทศบาลนครอุดรธานี เชื่อมต่อกับเขตเทศบาลหนองสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และการต่างประเทศ

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

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท้าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้าถือปฏิบัติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท้าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า
ถือปฏิบัติ พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท้าการประมง
หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้าถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการท้าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมที่เห็นควรปรับปรุงถ้อยค้าในข้อ ๕(๔) ของร่างกฎกระทรวงฯ เป็น “แจ้งงด
การใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย โดยแนบส้าเนาที่เกี่ยวข้องมาด้วย” เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการงดใช้เรือ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยเรือไทยบัญญัติไว้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ เ ห็ น ว่ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรร่ ว มกั น ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการเรื อ ประมง
เข้าใจถึงความจ้าเป็นในการด้าเนินการตามร่างกฎกระทรวงฯ และพิจารณาแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยน
หรือติดตั้งระบบติดตามเรือใหม่ รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามเรือให้มีความเสถียร ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม
๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส้านักงานต้ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เ กี่ย วข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เป็น ต้น เพื่อ ด้าเนินการกวดขันและจับกุม
การเล่น การพนัน ที่ไม่ไ ด้รับอนุญาตอย่า งเคร่งครัด รวมทั้งให้ก ระทรวงมหาดไทยร่ว มกับ ส้า นัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และด้าเนินการต่อไปโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการท้าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อน้าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า้
และการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่ าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย
๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจ้าเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้แล้วในปัจจุบันในงานกรรมกร ในกิจการก่อสร้าง
และกิจการประมงทะเล
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุต สาหกรรม เป็น ต้น เพื่อ จัด ท้า ข้อ มูล เกี่ยวกับ พืชเกษตร
อย่างครบวงจร จ้าแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพื่อการพาณิชย์
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการด้าเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิ ดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจ้าหน่าย ความต้องการของตลาด
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒

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

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้น้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท้าการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยน้าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการด้าเนินโครงการ
ติดตังเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย้า
และรวดเร็วยิ่งขึน
๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข สร้า งการรั บ รู้แ ก่ป ระชาชนเกี่ย วกั บ โรคติด ต่อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เ กิด ขึ้ น ตามฤดู ก าลที่ส้า คั ญ
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและก้าจัดพาหะน้าโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึ งอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด้าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ มอบหมายให้ร องนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิต ร วงษ์สุว รรณ) เร่งรัด และติด ตามการด้า เนิน การ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการแก้ไขปัญหาการน้าเข้า ขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิ กส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณาก้าหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการน้าเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานก้าจัดขยะ และการก้าจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส้าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้้า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ ในการด้าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด้าเนินการให้มากที่สุดด้วย
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการน้าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการด้าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความส้าคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ
ยุท ธศาสตร์ชาติ เป็น ต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อ มูล ในเรื่อ งต่า ง ๆ ดังกล่า วให้มุ่งเน้น ความถูก ต้อ งและประโยชน์ที่ป ระชาชน
จะได้รับเป็นส้าคัญ
๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยก้ากับและติดตามการด้าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณาก้าหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ้าเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน ๓๔๐,๘๒๑,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ
๒. ให้ กอ.รมน. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยที่เห็นควรให้ความส้าคัญในการควบคุม
และก้ากับดูแลโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งควรพิจารณาด้าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลโครงการฯ และรายงาน
ความก้าวหน้าให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทราบอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดท้าร่ างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจัดท้าความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา และให้เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม โดยร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและพัฒนา
ที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่ายในลักษณะต่างตอบแทนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในเชิงมูล ค่า คุณภาพ และปริมาณ
ซึ่งจะท้าให้กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศสามารถน้าข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหารที่มเี ทคโนโลยีชั้นสูง
มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาร่วมกันได้ นอกจากนี้ ร่างความตกลงฯ ได้ก้าหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ โดยให้มีการจัดท้าภาคผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล (EA) ในแต่ละเรื่อง/โครงการ
ของข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในรายละเอียดให้สอดคล้องกับร่างความตกลงฯ และก้าหนดให้ภาคีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด้าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวภายใต้ความตกลงนี้ โดยมีก้าหนดการลงนามวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
๒. ส้าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินการ ให้กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
ของกระทรวงกลาโหมที่ได้ตั้งงบประมาณรองรับเพื่อการดังกล่าวไว้แล้วตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อไป โดยกระทรวงกลาโหม
จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย
ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและข้อสังเกตของ
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่เห็นควรมีการน้าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของกองทัพให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
นอกเหนือจากสงคราม โดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ รวมทั้งควรเปิดโอกาส
ให้นักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเครือข่ายขององค์การบริหารการวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
และความสามารถของนักวิจัยไทยให้ก้าวกระโดดทัดเทียมต่างประเทศ และควรที่จะมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาถึงความเหมาะสม
และผลกระทบก่อนที่จะด้าเนินงาน ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงกลาโหมด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔

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

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

๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครังที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงมานามา
ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ ซี่งได้มีการหารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ
เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงาน การพัฒนาสังคม การติดตามความคืบหน้าและผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่าง ๆ เช่น สาธารณสุข
ความมั่นคงทางอาหาร การค้า การสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมถึงเห็นพ้องให้มีการจัดประชุม
mid-year review และให้เร่งพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงที่มีอยู่ (๒๘ ฉบับ) และที่คั่งค้าง (๘ ฉบับ) ด้วย รวมทั้งเห็นชอบ
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ซึ่งมีการปรับแก้ถ้อยค้าที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ และลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
ในประเด็นการลงทุนและสาธารณสุข และหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
เกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการทูตกับรัฐกาตาร์ (กรณีประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
กับรัฐกาตาร์ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๐) และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามผลการประชุมฯ ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ้าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครังที่ ๓๔
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ้าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๔ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมประชุมฯ
ซึ่งผลการประชุมฯ มีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เช่น
(๑) ประเทศสมาชิกเอฟ เอ โอ ควรร่วมกันขจัดความหิวโหยและการขาดแคลนสารอาหาร และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม
ผ่านการจัดการดิน น้้า และสภาพอากาศอย่างเหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน
รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งเป็นพระราชด้าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (๒) ไทยได้ด้าเนินการผลักดันประเด็นที่ส้าคัญ โดยให้ประเทศสมาชิก เอฟ เอ โอ ในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ได้รับ รู้แ ละด้า เนิน การเกี่ย วกับ แนวทางการแก้ไ ขปัญ หาด้า นการเกษตร ความมั่น คงทางอาหารและความยากจน
ผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรดินและน้้า
ผ่า นโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งการมุ่งมั่น แก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ก ารควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) (๓) รับทราบประเด็นที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้ความส้าคัญ
ในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท้าเกษตรอย่างยั่งยืน การสร้างความรู้และเข้มแข็งให้เกษตรกร
รายย่อย และการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนและความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เป็นต้น และ (๔) การหารือ
ทวิภาคีระหว่างไทยและเกาหลีในประเด็นการเร่งรัดการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน และการหารือระหว่างไทยกับฟิจิในประเด็น
การเร่งรัดให้เปิดตลาดสินค้าเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ของไทยให้แก่ฟิจิ
๒. ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเร่ ง รั ด ปฏิ บั ติ ต ามพระราชด้า รั ส ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านการขจัดความหิวโหยเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดท้าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลัตเวียว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลัตเวียว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖

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

and the Government of the Republic of Latvia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic,
Service and Official Passports) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในร่างความตกลงฯ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
และอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายลัตเวียเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยร่างความตกลงฯ
มีสาระส้าคัญเป็นการยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตหรือราชการที่มีอายุใช้ได้ของแต่ละฝ่ายในการเดินทางเข้า
ออก แวะผ่าน และพ้านักอยู่ในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันใด ๆ นับตั้งแต่
วันที่เดินทางเข้า โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่ท้างานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการด้าเนินกิจการของตนเองหรือกิจการงาน
ส่วนตัวอื่นในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ก้าหนดจะมีการลงนามในร่างความตกลงฯ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประเทศไทย
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์
ระดับรัฐมนตรี ครังที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบการเป็น เจ้าภาพจัด การประชุม ว่า ด้ว ยความร่ว มมือ ระหว่างประเทศในภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออก
เพื่ อการพั ฒนาปาเลสไตน์ (Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development : CEAPAD)
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ญี่ปุ่น และปาเลสไตน์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานร่วมของการประชุม CEAPAD ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ เพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์และเข้มแข็งของไทยในเวทีระหว่างประเทศในการมีส่วนร่วม
พัฒนารัฐปาเลสไตน์ โดยเฉพาะการด้าเนินความสัมพันธ์และการสร้างพันธมิตรทางการเมืองกับกลุ่มประเทศมุสลิม เพื่อแสดงความตั้งใจ
และเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับปาเลสไตน์ รวมทั้ งเพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย
ในการด้าเนินความร่วมมือกับญี่ปุ่น และเพื่อตอกย้้าบทบาทที่โดดเด่นของไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ
ตามที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศเสนอ ทั้ ง นี้ ในการแสดงบทบาทและท่ า ที ข องไทยในการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ฯ
ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ
๒. ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมฯ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ส่วนการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินส้าหรับการด้าเนินภารกิจดังกล่าว
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืน ตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครังที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ (Draft Joint Statement of the Third Ministerial Meeting of the Conference
on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development) ที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมว่าด้ วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ (Conference on Cooperation among
East Asian Countries for Palestinian Development : CEAPAD) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ณ กรุงเทพมหานคร โดยร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระส้าคัญครอบคลุมประเด็นส้าคัญต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมข้อริเริ่มของ CEAPAD
ให้ เ ป็ น เวที ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประสานงาน การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แ ละองค์ ค วามรู้ ข องภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
ให้ กั บ ปาเลสไตน์ การจับคู่ระหว่างสาขาการพัฒนาที่ได้รับความส้าคัญและตรงตามความต้องการของปาเลสไตน์กับทรัพยากรของ
ประเทศเอเชียตะวันออกที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ ปาเลสไตน์ การจัดท้าแผนการด้าเนินงาน ๓ ปี ซึ่งสมาชิก CEAPAD
จะให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตน์ตามสาขาที่มีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ การยกระดับส้านักเลขานุการของปาเลสไตน์ที่รับผิดชอบ
การประสานงานระหว่างสมาชิก CEAPAD และการสนับสนุนส้านักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติส้าหรับผู้ลี้ภัย
ปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East : UNRWA)
ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ รวมถึงการมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม CEAPAD
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ
๒. หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค้าของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มรายละเอียด
ในร่ า งแถลงการณ์ร่ ว มฯ ได้ แ ก่ (๑) ก้ า หนดประเด็น ความส้า คั ญ และ/หรื อ สาขาที่ จ้า เป็น เร่งด่ ว นในการให้ ค วามช่ วยเหลือ
(Prioritized Sectors) เพื่อประโยชน์ในการจัดท้าแผน ๓ ปี และ (๒) ก้าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ การจัดสรรทุน และ
ลักษณะของการด้าเนินการของกองทุน (Trust Fund) ภายใต้กลไก CEAFAM (CEAPAD Facilitation Mechanism) ไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศในฐานะเจ้าภาพในการจัดประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ ด้าเนินบทบาทและแสดงท่าทีของประเทศไทยด้วยความรอบคอบ
รัดกุม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก
BIMSTEC ครังที่ ๒ และเห็นชอบในหลักการต่อการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ประเทศสมาชิก BIMSTEC ครังที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๒
[มีการจัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ] และเห็นชอบในหลักการต่อการรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๓ ณ ประเทศไทย (จะมีการจัดประชุมภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร) โดยส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดการประชุม
ดังกล่าว โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ครั้งที่ ๒ เป็นเอกสารแสดงเจตจ้านงในการก้าหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต
ร่วมกันของประเทศสมาชิกในกลุ่ม BIMSTEC เช่น การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง
ทางทะเลของประเทศสมาชิก การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอวกาศระหว่างประเทศสมาชิก การจัดตั้งสภาวิทยาศาสตร์
เทือกเขาหิมาลัยภายใต้กรอบ BIMSTEC เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาบริ เวณเทือกเขาหิมาลัย เป็นต้น ตามที่ส้านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สามารถด้า เนินการได้โ ดยให้น้า เสนอคณะรัฐ มนตรีท ราบภายพลัง พร้อ มทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ป ระเทศไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ในกรณีการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจ้าปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ ๓
ณ ประเทศไทย หากมีความจ้าเป็นต้องใช้งบประมาณซึ่งก่อให้เกิดภาระงบประมาณหรือ ภาระการคลังในอนาคต ที่เ ข้าข่าย
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
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๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุมประจ้าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครังที่ ๕๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครังที่ ๒๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมประจ้าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank : ADB) ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง
อาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมประจ้าปีสภาผู้ว่าการ ADB ครั้งที่ ๕๑ ภายใต้หัวข้อ “Linking People and Economies for Inclusive
Development” โดยประธาน ADB ได้กล่าวถึง ADB Strategy 2030 ซึ่งจะใช้เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวในการด้าเนินงานของ ADB
โดย ADB ยังคงเป้าหมายสูงสุดในการขจัดความยากจน และขยายเป้าหมายให้ครอบคลุมการด้าเนินงานเพื่อบรรลุความมั่งคั่ง
การพัฒนาอย่างทั่วถึง และยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะมีการประกาศใช้ ADB Strategy 2030 อย่างเป็นทางการ
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความท้าทายที่มีต่ออัตราการจ้างงานเมื่อมีการน้าเทคโนโลยี
มาใช้ทดแทนแรงงาน และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้ยกตัวอย่าง
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เข้ากับการพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการช้าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนา
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
๒. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับประธาน ADB
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและ ADB ในการพิจารณาแหล่งเงินกู้ในแต่ละโครงการของไทย และการหารือทวิภาคี
กับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินชั้นน้าของต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ สถานการณ์เ ศรษฐกิจ การเงิ นโลก และแนวทางการพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ในภูมิภาค (๒) การหารือโต๊ะกลม
(Governor’s Roundtable) ภายใต้หัวข้อ “The Role of Government in Harnessing New Technologies for Inclusive Growth”
ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการน้าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของการผลิต และผลกระทบจากเทคโนโลยี
ต่อการจ้างงาน และการด้าเนินนโยบายของประเทศต่าง ๆ ในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้้าในสังคม และ (๓) การประชุม
Governor’s Plenary ในหัวข้อ “New ADB Strategy 2030” ซึ่งมีการน้าเสนอยุทธศาสตร์ของ ADB โดยมีเป้าหมายขจัดความยากจน
รวมถึงการด้าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง การพัฒนาอย่างทั่วถึง และยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
๓. การประชุมรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการคลั งและผู้ว่า การธนาคารกลางอาเซี ย น+๓ ครั้งที่ ๒๑ ที่ประชุ ม
ได้มีก ารหารือเรื่องภาวะและแนวโน้นเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+๓ และรับทราบแนวทางการพัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation : CMIM)
(๒) การจัดท้ายุทธศาสตร์และแผนการด้าเนินงานในระยะปานกลางของส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓
(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) และ (๓) ความคืบหน้าการด้าเนินงานภายใต้มาตรการริเริ่มพั ฒนา
ตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative : ABMI)
๔. การประชุมประจ้าปีสภาผู้ว่าการ ADB ครั้งที่ ๕๒ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ
ธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๒ ก้าหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐอิตาลี ประกอบด้วย (๑) การเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ณ นครรัฐวาติกัน และได้น้าคัมภีร์พระมาลัยอักษรขอม (บาลี-ไทย) ถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
(๒) การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมไทยและพิพิธภัณฑ์วาติกัน โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในอนาคตเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ทางวั ฒนธรรม
และ (๓) การหารือกับผู้แทนหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ นายกเทศมนตรีเมือง Sermoneta และผู้แทนจากฝ่ายโบราณคดี
เทศบาลกรุง โรม โดยได้ร่ว มแลกเปลี่ย นแนวคิด เกี่ย วกับ การน้า องค์ค วามรู้ท างด้า นสถาปัต ยกรรม ศิล ปะสถาปัต ยกรรม
การออกแบบผัง เมือง และการออกแบบภูมิทัศน์มาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรสเปน ประกอบด้วย (๑) การเป็นประธานในพิธี
เปิดการแสดงโขนและนิทรรศการโขน ณ โรงละคร Circulo de Bellas Artes ซึ่งได้กล่าวเปิดงานโดยให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการบูรณาการ
ความร่ว มมือ ระหว่า งกระทรวงวัฒ นธรรมกับ กระทรวงการต่า งประเทศในการด้า เนิน โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมไทย
ในต่างประเทศ เส้นทางประเทศในภูมิภาคยุโรปภายใต้รูปแบบ roadshow และ (๒) การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดท้า
ข้อตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสเปนกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม
และการกีฬาสเปน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้มีการจัดท้าข้อตกลงทางวัฒนธรรมในหัวข้อที่ต้องการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพิ่มเติม
เพื่อขยายและเพิ่มพูนความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครังที่ ๑๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั งเอเชี ย -ยุ โ รป (Asia-Europe Finance
Ministers’ Meeting : ASEM FinMM) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงโซเฟีย
สาธารณรัฐบัลแกเรีย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุม ASEM FinMM ครั้งที่ ๑๓ มีผลการหารือใน ๓ ประเด็นที่สา้ คัญ ได้แก่ (๑) การเตรียมการรับมือ
กับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ที่ประชุมได้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปในการด้าเนินนโยบายภาคการเงิน
การคลัง ควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้าง พร้อมทั้งมาตรการดูแลความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและสถาบันการเงิน (๒) การรับมือ
กับความท้าทายด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development : OECD) ได้ ส นั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก ASEM เข้ า ร่ ว มภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ
(Inclusive Framework) ของ OECD เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพของความร่ ว มมื อ
ระหว่างประเทศในการขจัดภาระภาษีซ้าซ้อน และ (๓) การรับมือกับความเสี่ยงใหม่ ๆ ในระบบการเงินโดยเฉพาะการเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ประชุมมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างความไว้วางใจ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ของการประชุม ASEM FinMM
ครั้งที่ ๑๓
๒. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การประชุมหารือทวิภาคีกับรองผู้อ้านวยการอันดับที่หนึ่งของ IMF
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย และ (๒) การประชุมหารือทวิภาคี
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยฝ่ายฟินแลนด์แสดงความสนใจต่อการด้าเนินโครงการ National
E-Payment ของไทย และเชิญชวนให้ไทยศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ประสบความส้าเร็จของฟินแลนด์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิม่ เติม) ส้าหรับการจัดท้าความตกลงการค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) (เพิ่มเติม) ไทย-ปากีสถาน
และ FTA (เพิ่มเติม) ไทย-ตุรกี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจาจัดท้า FTA ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี ต่อไป โดยปากีสถาน
เสนอเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาจัดท้า FTA ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ ๑๐ ภายในปี ๒๕๖๑ และไทยจะเป็นเจ้าภาพการเจรจาจัดท้า
FTA ไทย-ตุรกี ครั้งที่ ๔ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ตัดข้อความเกี่ยวกับ
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกาในร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) ส้าหรับการจัดท้าความตกลงการค้า
เสรี ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี ออก ตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างกรอบการเจรจาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์
ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย
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๑๐

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

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มเติมเรื่องการระงับข้อพิพาท ต้องหลีกเลี่ยงกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เพื่อป้องกันการเสียเปรียบของไทย โดยจะต้องแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติ รวมทั้งควรพิจารณาเพิ่มเติมประเด็น
การเจรจาที่เป็นประโยชน์ต่อไทย ได้แก่ การเปิดเสรีในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ โดยให้ความส้าคัญกับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูง อาทิ
ผลไม้ และข้าว การเปิดเสรีบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินและระบบการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบรับรองผู้ซื้อผู้ขาย
ที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดมหกรรมสินค้าและบริการ และการลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในสาขาที่ไทยเชี่ยวชาญ เป็นต้น ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย
๓. หากการเจรจาจัดท้าความตกลงการค้าเสรี ไทย-ปากีสถาน และ ไทย-ตุรกี จะมีการจัดท้าความตกลงระหว่างกัน
และเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา
ด้าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จ้าเป็นอันเกิดจากผลกระทบจากการจัดท้า
ร่างความตกลงฯ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์
รับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการด้าเนินการตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ไปพิจารณาประกอบการด้าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่า ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทางบริห ารในเรื่อ งทางศุลกากร ซึ่งจะมีก ารลงนามระหว่า งการประชุม ประจ้า ปีข ององค์ก ารศุลกากรโลก ณ กรุงบรัสเซลส์
ราชอาณาจักรเบลเยียม ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และอนุมัติให้อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ
รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม โดยร่างความตกลงฯ มีสาระส้าคัญ
เป็นการก้าหนดขอบเขตความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านศุลกากร เช่น แนวทางการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร การกระท้า
ความผิดทางศุลกากร และข้อมูลการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศคู่ภาคี ซึ่งร่างความตกลงฯ จะมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทย
สามารถด้าเนินการประเมินราคาศุลกากร การตรวจสอบแหล่งก้าเนิดของสินค้า และการป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิด
ทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการด้าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย และหากมีความจ้าเป็นต้องปรั บเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการคลังด้าเนินการได้โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รบั จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๒. ให้ก ระทรวงการคลังได้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๑๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

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

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุ มั ติใช้ ง บกลาง รายการเงิ น ส้ า รองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุก เฉิ น หรื อ จ้ า เป็ น ในการจ่ า ยเงิ น งบอุ ดหนุ น เฉพาะกิ จ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลัง
ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๑,๔๓๗,๙๔๗,๘๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสาหรับผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง ๖ เดือน (เมษายน-กันยายน ๒๕๖๑) ที่สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งได้รวมผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไว้และรอรับสิทธิเมื่อมีกาหนดคลอดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๑
และผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน และพิสูจน์สิทธิผ่านในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เป็นเดือนแรกไว้ด้วยแล้ว โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องสอดคล้องรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดให้มีมาตรการเพื่อกากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ตลอดจนกาหนดให้มีกลไกในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นรูปธรรม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด และจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

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

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน
ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสรุปผลการด้าเนินงานสิทธิมนุษยชนที่ส้าคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบรายงานสรุป ผลการดาเนิน งานสิท ธิม นุษ ยชนที่สาคัญ ของประเทศไทย ภายใต้รัฐ บาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยสาระสาคัญ
ของรายงานฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วน จากผลงานที่สาคัญของรัฐบาลซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ได้แก่
๑. ส่วนที่ ๑ ความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล พัฒนาการด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กลไกสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
๒. ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง การสร้างการรับรู้และหน้าที่พลเมือง

ภาวะสังคมไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๑ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ความเคลื่อนไหวทางสังคมไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๑ เทียบกับไตรมาสหนึ่งปี ๒๕๖๐ การจ้างงานลดลงร้อยละ ๐.๒
โดยภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ ๒.๘ ภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ ๖.๐ อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ ๑.๒ และรายได้แรงงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๓ รายได้และผลิตภาพแรงงานขยายตัวได้ดี ด้านหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากยอด
คงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๑ การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
โดยรวมลดลงร้อยละ ๒.๓ แต่ต้องเฝ้าระวังโรคที่แพร่ระบาดในช่วงฤดูร้อน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ด้านคดีอาญารวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๗.๖ โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๒.๒ การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๑ แต่มีผู้เสียชีวิต
ลดลงร้อยละ ๑๕.๙ มูลค่าความเสียหายลดลงร้อยละ ๒ และด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่
ลดลงร้อยละ ๓.๑ และ ๒.๑ ตามลาดับ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน
๒. สถานการณ์ทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย
ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๒ บัญชีรายชื่อที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน และคณะกรรมาธิการ
ยุโรปด้านประมงและทะเลสหภาพยุโรปให้ “ใบเหลือง” เพื่อแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เรื่อง การขาดมาตรการที่เพียงพอ
ในการต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และ (๒) เด็กและเยาวชนไทยกับการเล่นพนัน
ทายผลฟุตบอล ซึ่งต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กและเยาวชนช่วงอายุ ๑๕-๒๕ ปี โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และเครือข่ายเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันกาหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือเยียวยาอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบ
จากการพนันฟุตบอล

๑๓
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นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู ้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

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

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น
๑.๑.๑ ลดการบ้า นนักเรีย นเพื่อ ให้นักเรีย นสามารถมีเวลาอยู่กับผู้ป กครองมากขึ้น และส่ง เสริม
ให้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียนต่อไป
๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา
๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ
๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรี ยนให้แ ยกส่วนของแบบฝึก หั ดออกจากหนั งสือแบบเรี ยน เพื่อให้
นักเรียนรุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้
๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผลการศึกษาในวิชาต่าง ๆ ให้เป็นข้อสอบในเชิงอัตนัย
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน
สอบเก็บคะแนนประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น
๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับชั้นให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาล และแนวทางการดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น
๑.๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น
๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม
๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งกาหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก
ทั้งนี้ ให้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม
๑.๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น
๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การดาเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชน
เพื่อนาผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย
๑.๓.๒ เน้นการทาโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้
๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของกระทรวง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
และต่อ มาเมื่อ วัน ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่งการให้สานั ก งานตารวจแห่ งชาติร ายงานความคืบ หน้ า
การด าเนิ น การปฏิ รู ป ต ารวจ โดยเฉพาะประเด็ น ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจและเป็ น ความต้ อ งการของประชาชนไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ
และตารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การทาสานวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของตารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการตารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีตารวจในพื้นที่ เป็นต้น
๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับดาเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณากาหนดสัดส่วนให้มีจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จาเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
ในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาในหลักสูตร Master of Science (M.S.)
in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ของมหาวิทยาลัยแห่ งชาติไต้หวัน (National Taiwan University : NTU)
ในประเทศไทย ตามความในข้อ ๔ แห่งคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อ ง การส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
(คพอต.) ดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่ว ยราชการและรัฐวิสากิจในการติดต่อ
กับฝ่ายไต้หวัน เช่น การดาเนินการใด ๆ จะต้องกระทาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเศรษฐกิจ วิชาการ สังคม และวัฒนธรรม และไม่ให้
มีการจัดทาเอกสารใด ๆ กับฝ่ายไต้หวัน ในลักษณะเป็นความตกลงระหว่างประเทศ (รัฐบาลไทยและรัฐบาลไต้หวัน) ก่อนดาเนินการ
ในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป และให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เช่น หากผู้สาเร็จการศึกษาจาก NTU ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนจาเป็นต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกาหนดเงินเดือน ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และควรมีการส่งเสริมสนับสนุนหรือมีมาตรการจูงใจให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทางานในประเทศไทย
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศไทยในระยะยาว เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย คพอต. ประสานงานกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การจัดทาข้อตกลงเพิม่ เติมที่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) จะจัดทากับ NTU มีความสอดคล้องกับข้อตกลงการ
จัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่จัดทาระหว่าง คพอต. และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด
(มหาชน)

๑๕
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๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น
๑.๑.๑ ลดการบ้ า นนั ก เรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถมี เ วลาอยู่ กั บ ผู้ ป กครองมากขึ้ น และส่ ง เสริ ม
ให้ มี การศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียนต่อไป
๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา
๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ
๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้นักเรียน
รุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้
๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อ สอบวัด ผลการศึก ษาในวิชาต่า ง ๆ ให้เ ป็น ข้อ สอบในเชิงอัต นัย
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน
สอบเก็บคะแนนประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น
๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับชั้นให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัด ให้มีก ารสอบคัด เลือ กนัก เรีย นเข้า ศึก ษาในชั้น อนุบ าล และแนวทางการดาเนิน การคัด เลือ กนัก ศึก ษาเข้า ศึก ษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น
๑.๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น
๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม
๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งกาหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก
ทั้งนี้ ให้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม
๑.๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น
๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การดาเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชน
เพื่อนาผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย
๑.๓.๒ เน้นการทาโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้
๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของกระทรวง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กองบริหารงานสารสนเทศ
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๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
และต่อ มาเมื่อ วัน ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่งการให้สานั ก งานตารวจแห่ งชาติร ายงานความคืบ หน้ า
การด าเนิ น การปฏิ รู ป ต ารวจ โดยเฉพาะประเด็ น ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจและเป็ น ความต้ อ งการของประชาชนไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ
และตารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การทาสานวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของตารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการตารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีตารวจในพื้นที่ เป็นต้น
๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับดาเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณากาหนดสัด ส่วนให้มีจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จาเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น
๑.๑.๑ ลดการบ้ า นนั ก เรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถมี เ วลาอยู่ กั บ ผู้ ป กครองมากขึ้ น และส่ ง เสริ ม
ให้ มี การศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียนต่อไป

๑๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา
๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ
๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้นักเรี ยน
รุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้
๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อ สอบวัด ผลการศึก ษาในวิชาต่า ง ๆ ให้เ ป็น ข้อ สอบในเชิงอัต นัย
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน
สอบเก็บคะแนนประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น
๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับชั้นให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัด ให้มีก ารสอบคัด เลือ กนัก เรีย นเข้า ศึก ษาในชั้น อนุบ าล และแนวทางการดาเนิน การคัด เลือ กนัก ศึก ษาเข้า ศึก ษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น
๑.๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น
๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม
๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งกาหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก
ทั้งนี้ ให้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม
๑.๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น
๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การดาเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชน
เพื่อนาผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย
๑.๓.๒ เน้นการทาโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้
๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของ
กระทรวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
และต่อ มาเมื่อ วัน ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่งการให้สานั ก งานตารวจแห่ งชาติร ายงานความคืบ หน้ า
การด าเนิ น การปฏิ รู ป ต ารวจ โดยเฉพาะประเด็ น ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจและเป็ น ความต้ อ งการของประชาชนไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อานาจหน้า ที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ
และตารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การทาสานวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของตารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการตารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีตารวจในพื้นที่ เป็นต้น
๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับดาเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณากาหนดสัดส่วนให้มีจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จาเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

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

๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ที่เป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

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

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน จานวน ๑๐ โครงการ
ภายใต้ นโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์ วั คซี นแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) ซึ่ งด าเนิ นงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค และ
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนป้องโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๗ โครงการ แบ่งเป็น (๑) โครงการที่ดาเนินงานได้สาเร็ จตามตั วชี้ วัด
จานวน ๕ โครงการ เช่น โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน โครงการขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านวัคซีน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ เป็นต้น และ (๒) โครงการที่การดาเนินงาน
ยังมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๒ โครงการ เช่น โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสู่ระดับอุตสาหกรรมในประเทศ
๓. โครงการที่ผู้รับผิดชอบขอยุติการดาเนินงาน จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการขยายกาลังการผลิตวัคซีนป้องกัน
วัณโรคเพื่อรองรับการจาหน่าย UNICEF
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการดาเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยา
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึนตามฤดูกาลที่ส้าคัญ
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทังในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทังเฝ้าระวังและก้าจัดพาหะน้าโรคด้วย นัน ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนีให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพื่อ สื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ทังนี ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด้าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

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

๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ มอบหมายให้ร องนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิต ร วงษ์สุว รรณ) เร่งรัด และติด ตามการดาเนิน การ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการแก้ไขปัญหาการนาเข้า ขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณากาหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการนาเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานกาจัดขยะ และการกาจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่สาคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการให้มากที่สุดด้วย
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการนาหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความสาคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ
ยุท ธศาสตร์ชาติ เป็น ต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อ มูล ในเรื่อ งต่า ง ๆ ดังกล่า วให้มุ่งเน้น ความถูก ต้อ งและประโยชน์ที่ป ระชาชน
จะได้รับเป็นสาคัญ
๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยกากับและติดตามการดาเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณากาหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การกากับดูแลการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดาเนินการ
จัดการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับชาติ มีหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาต่าง ๆ กรมพลศึกษา
ตลอดจนองค์กรกีฬาระหว่างประเทศเป็นผู้ตรวจสอบและกากับการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐาน เช่น การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
ชิงแชมป์โลก ปี ๒๐๑๘ ที่จังหวัดนครปฐม ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานชาติได้ส่งผู้แทนสหพันธ์ฯ มาตรวจสอบความพร้อม
ทั้งในด้านสนามแข่ง และที่พักนักกีฬา เป็นต้น
๒. การส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง ๗-๑๐ ปี โดยกรมพลศึกษาดาเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานในเด็กและเยาวชนทุกช่วงอายุ เช่น จัดทาคู่มืออบรมครูอนุบาลและครูผู้สอนเด็กปฐมวัย
เพื่อต้องการให้เด็กไทยมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามวัย มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
จัดตั้งชมรมกีฬา เพื่อฝึกสอนกีฬาหรือฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียน และจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น

๒๑
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๓. การพิจารณาจัดทาโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการกีฬาของเยาวชนไทย โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุ
ระหว่าง ๗-๑๐ ปี ที่มีความสามารถด้านการกีฬาชนิดต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน มาฝึกฝน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนทีมชาติไทย
ซึ่งได้แก่ โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของเยาวชนไทย
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และเหมาะสมกับทุกเพศ
ทุกวัย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ นาไปพัฒนา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
สาธารณสุข

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

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

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม
๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เ กี่ย วข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เป็น ต้น เพื่อ ดาเนินการกวดขันและจับกุม
การเล่น การพนัน ที่ไม่ไ ด้รับอนุญาตอย่า งเคร่งครัด รวมทั้งให้ก ระทรวงมหาดไทยร่ว มกับ สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจาเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และดาเนินการต่อไปโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการทาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่ าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและ
นาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย
๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจาเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือ จากที่กาหนดไว้แ ล้วในปัจ จุบัน ในงานกรรมกร ในกิจ การก่อสร้าง
และกิจการประมงทะเล
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุต สาหกรรม เป็น ต้น เพื่อ จัด ทาข้อ มูล เกี่ยวกับ พืชเกษตร
อย่างครบวงจร จาแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพื่อการพาณิชย์
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิด ดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง
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๒๓

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

กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจาหน่าย ความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทาการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยนาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การกาหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบการกาหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ กาหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ในเขตคานวณราคาอ้อย ๑ ๒ ๓ ๔ ๖ ๗ และ ๙
ในอัตรา ๘๘๐ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกาหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ ๕๒.๘๐ บาท
ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑
เท่ากับ ๓๗๗.๑๔ บาทต่อตันอ้อย
๑.๒ กาหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ในเขตคานวณราคาอ้อย ๕ ในอัตรา ๘๓๐ บาทต่อตันอ้อย
ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และกาหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ ๔๙.๘๐ บาทต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน
และผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เท่ากับ ๓๕๕.๗๑ บาทต่อตันอ้อย
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดาเนินการในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ต่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับพันธกรณีที่ไทยมีอยู่กับต่างประเทศ และเป็นไปตามข้อ กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ให้เร่งดาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้าตาลทรายให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไข
ปัญ หากฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ เช่น การพิจารณาแนวทางในการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์
การค้าน้าตาลทรายของโลก และเร่งดาเนินการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด มีความสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยในระยะยาวต่อไป เป็นต้น
ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการดาเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้ อง แม่นยา
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

๒๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข สร้า งการรั บ รู้แ ก่ป ระชาชนเกี่ย วกั บ โรคติด ต่อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เ กิด ขึ้ น ตามฤดู ก าลที่สาคั ญ
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและกาจัดพาหะนาโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการดาเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ มอบหมายให้ร องนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิต ร วงษ์สุว รรณ) เร่งรัด และติด ตามการดาเนิน การ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการแก้ไขปัญหาการนาเข้ าขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณากาหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการนาเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานกาจัดขยะ และการกาจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่สาคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการให้มากที่สุดด้วย
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการนาหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความสาคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ
ยุท ธศาสตร์ชาติ เป็น ต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อ มูล ในเรื่อ งต่า ง ๆ ดังกล่า วให้มุ่งเน้น ความถูก ต้อ งและประโยชน์ที่ป ระชาชน
จะได้รับเป็นสาคัญ
๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยกากับและติดตามการดาเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณากาหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย

วาระสาคัญของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคประชารัฐกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้จัดทาแนวทางพัฒนางาน
วัฒนธรรมฯ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างคนดี สังคมดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ บนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยกาหนดประเด็น
การพัฒนาไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพแหล่งประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริ มการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม (๓) การส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน และ (๔) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ ที่สาคัญและเห็นควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จานวน ๗๗ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
๗๗๐,๑๓๗,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร และอุทัยธานี) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ มาตรการสาคัญ
และแผนงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ให้เต็มตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่
และการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นจากโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐในอนาคต
และเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเมืองรอง รวมทั้งเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒ และขยายโอกาสไปสูพ่ ื้นที่อื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ให้ ก ระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าร่ ว มกั บ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว/ส่งเสริมสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ โดยใช้การบอกเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงกับข้อมูลทั้งทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
วิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินการให้เหมาะสมตามแต่กรณี
รวมทั้งให้พิจารณาจัดระบบคมนาคมขนส่งให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงการเดินทางโดยรถไฟกับระบบการขนส่งอื่นในแต่ละพื้นที่แหล่ งท่องเที่ยวทั้งในส่วนของกายภาพ
และกาหนดเวลาการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความต่อเนื่อง

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง สัญ ญาความตกลงทวิภาคีว่า ด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Arrangement) ระหว่างธนาคาร
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงสัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap
Arrangement : BSA) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้เสนอให้มีการปรับปรุง
สัญ ญาความตกลง BSA เพื่อ ให้ก ารแก้ไขปัญหาสภาพคล่อ งที่เกิดจากปัญหาการขาดดุลการชาระเงินมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
โดยมีการเจรจาปรับปรุงสัญญาความตกลง BSA มาอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน และคณะกรรมการธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงสัญญาความตกลง BSA โดยจัดทา
เป็นสัญญาความตกลงฉบับใหม่ (ร่างสัญญาความตกลง BSA ฉบับปรับปรุง) และมีกาหนดลงนามในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ร่างสัญญาความตกลง BSA ฉบับปรับปรุง มีสาระสาคัญที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับปัจจุบัน เช่น (๑) ขยายสัดส่วนวงเงินการเบิกถอน
ในกรณีที่ไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF De-linked Portion : IDLP) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๐
(๙๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นร้อยละ ๔๐ ของวงเงินสุดสุด (๑,๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ (๒) ปรับแก้สัญญาโดยกาหนดเพิ่ม
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเลือกเบิกถอนเป็นเงินสกุลเงินเยนได้ นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ

๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้ างราคาเชื้อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้อมกับร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๒๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของน้ามันเบนซิน น้ามันแก๊สโซฮอล
น้ามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ามันดีเซลหมุนช้า ลง ๐.๑๕ บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา ๒ ปี และมอบหมายให้สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รับไปดาเนินการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานสาหรับน้ามันเชื้อเพลิงที่ทาในราชอาณาจักร และน้ามันเชื้อเพลิงที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๑.๒ รับ ทราบการกาหนดแนวทางการบริห ารจัด การแหล่ง ก๊า ซธรรมชาติที่สัม ปทานจะสิ้น สุด อายุใ นปี
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ได้แก่ (๑) การใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในการประมูลแปลงสารวจ G๑/๖๑ และแปลงสารวจ G๒/๖๑
(๒) หลักการสาคัญที่ต้องกาหนดในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง (๓) เงื่อนไขของการประมูล ได้แก่ การกาหนดแปลง การกาหนด
ปริมาณก๊าซธรรมชาติ การเสนอราคาก๊าซธรรมชาติตามสูตรราคาอ้างอิง และการเสนอร้อยละของปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกาไร
ที่รัฐจะได้รับ และ (๔) แผนการบริหารจัดการการประมูลแปลงสัมปทานที่จะสิ้นสุดอายุ
๒. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงกาหนดประเภท หรือขนา ด
ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์
ในการกากับดูแลและควบคุมการออกแบบอาคารก่อสร้าง หรือดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มเกี่ยวกับกฎข้อ บังคับ ใช้ค วรเอื้อ ต่อ ระบบเศรษฐกิจ และสามารถปฏิบัติได้จริง
และควรนาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐมาพิจารณาประกอบการจัดทาร่างกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีมาใช้
ควรคานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดังกล่าวให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักในด้านการประหยัดพลังงานให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ เลขที่ ๕/๒๕๑๕/๙ และเลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้
๑. ให้บริษัท เชลล์ อินทีเกรทเต็ด แก๊ส ไทยแลนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งถืออยู่ทั้งหมด
ในอัตราร้อยละ ๒๒.๒๒๒๒ ตามสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข ๑๖ และ ๑๗ และ
สัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๕/๒๕๑๕/๙ แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข ๑๕ ให้แก่บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม
จากัด (มหาชน)
๒. ให้บริษัท ไทยเอนเนอร์จี จากัด โอนสิทธิ ประโยชน์ และพันธะ ซึ่งถืออยู่ทั้งหมดในอัตราร้อยละ ๒๒.๒๒๒๒
ตามสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๔๙/๗๑ แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G12/48 ให้แก่บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดาเนินโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ ในวงเงินลงทุนรวม ๗,๒๕๐ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ ระยะที่ ๓ เข้ากับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่ง กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนไว้แล้ว (ปริมาณกาลังผลิตไฟฟ้า
รวม ๕,๐๐๐ เมกะวัตต์) และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจาปี ๒๕๖๑ สาหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓.๐ ล้านบาท
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ การจัดทาแผนรองรับ
ความเสี่ยงในการดาเนินโครงการฯ และการควบคุมการดาเนินโครงการฯ ให้มีต้นทุนการดาเนินงานที่ประหยัดมากที่สุด เป็นต้น
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้ก ระทรวงพลังงานร่วมกับ กฟผ. และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องพิจ ารณาจัดทาแผนพัฒ นาระบบผลิตไฟฟ้า
ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาหน่ายไฟฟ้าในภาพรวม ที่สอดคล้องกับหลักการในการจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(PDP) ฉบับใหม่ โดยให้ดาเนินการจัดทาแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการริเริ่มลงทุนโครงการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไป
๓. สาหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ใ นอนาคต หรือการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในระยะต่อไป
ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาปัจจัยด้านความสามารถของระบบส่งไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐาน หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของ กฟผ. ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ และต้นทุนในการพั ฒนาหรือก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าใหม่
ที่จะมารองรับหรือเชื่อมต่อโครงการโรงไฟฟ้ามาประกอบการพิจารณาริเริ่มโครงการลงทุนหรือประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตเอกชนรายใหม่ด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการลงทุนที่ซ้าซ้อนและผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคต
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดาเนินการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่ว งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้ว ย ๑๒ โครงการ ๒ แผนงาน
วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๙๙,๙๔๓.๖๘ ล้านบาท และโครงการลงทุนด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด กรอบวงเงินร่วมลงทุน ๗,๗๕๒.๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในส่วนของบริษัท พีอีเอฯ ในวงเงิน
๗๗๙.๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ กฟภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน สานักงบประมาณ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เช่น การให้ความสาคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการบริหารและใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่เกิดจากการดา เนินโครงการต่าง ๆ
การเร่งรัดการดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฯ (ปรับแผนการลงทุน)
การคานึงถึงผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการลงทุนดังกล่าว และการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการดาเนินงาน
และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ในการจัดทาแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ในระยะต่อไป ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน
บูรณาการรวมแผนระบบไฟฟ้าดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพลังงานในภาพรวมของประเทศ (ประกอบด้วย ๕ แผนหลัก)
และเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาในคราวเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม
และเกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ทั้งนี้ ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดกลไกในการประเมิน
และทบทวนแผนพลังงานในภาพรวมทั้ง ๕ แผนหลักอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้สามารถปรับปรุงแผนพลังงานให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

๒๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยกากับให้ กฟภ. ดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดาเนินการ
ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนนาโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทย
กากับให้ กฟภ. เร่งพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงิน
ลงทุนสูง เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตาม ประเมินผล แล้วรายงานผล
การดาเนินงานต่อกระทรวงพลังงานและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกมาตรการส่งเสริมทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเป็นการยกเลิกการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งกู้ยืมเงินตรา
จากต่างประเทศเพื่อให้กู้ยืมในต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้ก ระทรวงการคลัง รับ ความเห็น ของสานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าและสานัก งบประมาณเกี่ย วกับ
การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว ควรพิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์ที่ประเท ศไทยจะได้รับ ตลอดจน
ผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ ความน่าเชื่อถือในนโยบายส่งเสริมการลงทุน และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เสียภาษีที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อยู่แล้วประกอบด้วย นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ตาม
มาตรการทางภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทาประมาณการรายได้อย่างน้อย ๓ ปี เพื่อกาหนดไว้ในแผนการคลัง
ระยะปานกลางให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้เป็นกรอบในการวางแผนการดาเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของประเทศ
ตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๒๓ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๒๓
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย
และรองผู้อานวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเป็นประธานร่วม รวมทั้งความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการดังกล่าว
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ดังนี้
๑. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้คณะทางานด้านเทคนิคกระชับการเจรจาสัญญา ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการปรึกษาหารือและ
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๙

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

๒. ฝ่ายไทยตกลงที่จะไม่จัดตั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถ (ผังการเดินรถ) สารองสาหรับโครงการระยะแรก (กรุงเทพฯนครราชสีมา) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เตรียมการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (เซิร์ฟเวอร์) ของระบบควบคุมการเดินรถ
จากศูนย์กลางสารองไว้ใช้งาน ณ เชียงรากน้อย ในโครงการระยะที่สอง (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)
๓. ฝ่ายไทยจะดาเนินการให้มีการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในประเด็นการจ่ายไฟจากแหล่งไฟฟ้าภายนอกสาหรับโครงการ โดยฝ่ายจีนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านเทคนิค
อย่างเต็มที่
๔. ฝ่ายไทยรับทราบรายงานความเห็นต่อผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการระยะที่สอง (นครราชสีมา หนองคาย) ที่ฝ่ายจีนได้นาส่งให้ฝ่ายไทยแล้ว โดยฝ่ายจีนจะประมาณการราคาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรถไฟของโครงการระยะที่สอง
ตามมาตรฐานรถไฟจีนต่อไป
๕. ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการจัดทารายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นสาหรับช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ และ
โดยที่โครงการในช่วงเส้นทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับไทย-ลาว-จีน จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกการหารือสามฝ่ายระหว่างไทย-ลาว-จีน
เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในประเด็นด้านเทคนิคและพิธีการศุลกากร
๖. ฝ่ายจีนเห็นชอบที่จะจัดเตรียมและนาส่งหลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรไทยด้านเทคโนโลยีการออกแบบรถไฟความเร็วสูง
ให้ฝ่ายไทย และเห็นว่าการฝึกอบรมอาจจะสามารถจัดขึ้นในประเทศไทยได้
๗. โดยที่ไทยอยู่ระหว่างการจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการเดินรถไฟความเร็วสูง ฝ่ายไทยจึงขอให้
ฝ่ายจีนถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดตั้งองค์กรและส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวต่อไป
๘. ฝ่ายจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุนฝ่ายไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
๙. ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจีนสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถการทดสอบการก่อสร้าง
การติดตั้ง การตรวจสอบ และการซ่อมบารุงของโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทย
๑๐. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน
ครั้งที่ ๒๔ ณ วันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism : MLIT) ระหว่างวันที่ ๔-๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่ (๑) โครงการ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
และโครงการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟ (๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นช่วยเร่งรัดบริษัท Hitachi
ในการผลิตและส่งมอบตัวรถให้ได้ตามกาหนดการหรือเร็วกว่าเดิม (๓) การร่วมพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย ฝ่ายญี่ปุ่นสนใจเข้าร่วมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ ๓
และโครงการบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทางบางปะอิน -นครราชสีมา
(๔) ความช่วยเหลือทางวิชาการ ฝ่ายญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือในการทาการศึกษา ๒ โครงการ ได้แก่ การศึกษาจัดทาแผนแม่บท
การพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๒ (M-MAP 2) และการพัฒนาพื้นที่รอบ
สถานีบางซื่อ (๕) ความร่วมมือด้านการบิน ฝ่ายไทยได้ขอให้ MLIT พิจารณาคาขอในการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ฮาเนดะ
นาริตะ ฮอกไกโด ของบริษัทการบินไทยฯ (๖) ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ฝ่ายญี่ปุ่นได้ร่วมวางมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนให้ไทย และ (๗) การศึกษาดูงาน คณะผู้แทนไทยได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท Honda สถานีขนส่ง
ของบริษัท JR Bus Kanto และโรงงานของบริษัท Hitachi ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตขบวนรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการครัวการบิน
แก่สายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานแห่งอื่นนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๓๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๑. เห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ .. ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จากัด และร่างสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ .. ระหว่าง ทอท. กับบริษัท แอลเอสจี
สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยสาระสาคัญ
ของร่างสัญญาเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้พื้นที่โครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นฐานการผลิต
เพื่อให้บริการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานแห่งอื่นนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
กระทรวงคมนาคม โดย ทอท. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธาน
กรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เห็นควรให้ ทอท. ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการครัวการบินแก่สายการบิน
ที่ให้บริการเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความต้องการใช้บริการครัวการบิน
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไขให้ ทอท. มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงได้ หากท่าอากาศยาน
แห่งอื่นมีความพร้อมที่จะเปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการครัวการบิน และเมื่อแก้ไขสัญญาแล้ว ทอท. ควรกากับติดตาม
ให้การดาเนินงานตามสัญญาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามข้อกาหนดของสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน รายได้ และขีดความสามารถในการให้บริการครัวการบินแก่ เที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสาคัญ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้ค ณะกรรมการกากับ ดูแ ลโครงการครัว การบิน ณ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ กาหนดกลไกการติด ตาม
และประเมินผลให้ผู้ประกอบการครัวการบินดาเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาโครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาในครั้งนี้อย่างเคร่งครัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร
และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บ
ค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน พ.ศ. ....
โดยมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ราคาเริ่มต้น ๑๖ บาท ราคาสูงสุด
๔๒ บาท แต่เนื่องจากการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตามสัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินกาหนดให้ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทราบก่ อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(โดยจะต้องประกาศให้ทราบก่อนวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) ประกอบกับตามสัญญาฯ กาหนดให้หากภาครัฐไม่ดาเนินการหรือ
ดาเนินการล่าช้า คู่สัญญาสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากภาครัฐได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไปดาเนินการเจรจากับคู่สัญญาในการยืดระยะเวลาการปรับอัตราค่าโดยสาร โดยรัฐบาลไม่ต้องชดเชย
แต่ประการใด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ไปดาเนินการเจรจากับคู่สัญญาอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งการแบ่งเบาภาระประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยต้องดาเนินการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการดาเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยา
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๑

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

๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข สร้า งการรั บ รู้แ ก่ป ระชาชนเกี่ย วกั บ โรคติด ต่อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เ กิด ขึ้ น ตามฤดู ก าลที่สาคั ญ
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและกาจัดพาหะนาโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึ งอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการดาเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ มอบหมายให้ร องนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิต ร วงษ์สุว รรณ) เร่งรัด และติด ตามการดาเนิน การ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการแก้ไขปัญหาการนาเข้า ขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณากาหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการนาเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานกาจัดขยะ และการกาจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่สาคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภู มิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการให้มากที่สุดด้วย
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการนาหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความสาคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ
ยุท ธศาสตร์ชาติ เป็น ต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อ มูล ในเรื่อ งต่า ง ๆ ดังกล่า วให้มุ่งเน้ น ความถูก ต้อ งและประโยชน์ที่ป ระชาชน
จะได้รับเป็นสาคัญ
๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยกากับและติดตามการดาเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณากาหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย

วาระสาคัญของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
(กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่ มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ โดยกระทรวงคมนาคม
ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร และอุทัยธานี) เน้นการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลัก
ของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง
รวมถึงสนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและสร้างรายได้ตลอดปี ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ๓ แนวทาง ประกอบด้วย

๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

(๑) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก ให้ครอบคลุมเพื่อกระจายความเจริญ เพิ่มระดับในการเข้าถึงพื้นที่ภายในภาคและระหว่างภาค
และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยกระดับ
เศรษฐกิจของภาคโดยรวม และ (๓) การพัฒ นาระบบคมนาคมขนส่งทางน้า ให้ส ามารถใช้ประโยชน์ได้อ ย่างเหมาะสมและ
เต็มประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม
๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เ กี่ย วข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เป็น ต้น เพื่อ ดาเนินการกวดขันและจับกุม
การเล่น การพนัน ที่ไม่ไ ด้รับอนุญาตอย่า งเคร่งครัด รวมทั้งให้ก ระทรวงมหาดไทยร่ว มกับ สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจาเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และดาเนินการต่อไปโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการทาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่ าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและ
นาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย
๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจาเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือ จากที่กาหนดไว้แ ล้วในปัจ จุบัน ในงานกรรมกร ในกิจ การก่อสร้าง
และกิจการประมงทะเล
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตร
อย่างครบวงจร จาแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพื่อการพาณิชย์
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจาหน่าย ความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทาการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยนาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๓

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

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างมาตรการกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกร่างมาตรการกากับดูแล
การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สรุปได้วา่
ประเทศไทยไม่มีความจาเป็นต้องออกกฎหมายค้าปลีกเพื่อกากับควบคุมร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ รวมทั้ง
กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ จะช่วยกากับดูแลพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม
ทางการค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล สาหรับการพัฒนาผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทา
โครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่ง
ขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน และพัฒนาค้าปลีกชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันและเติบโตได้ตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ในการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ (ร้อยละ ๓๕.๓) และอยู่ระหว่างดาเนินการ ๒๒ โครงการ (ร้อยละ ๖๔.๗) โดยมอบหมายให้ สพร.
พิจารณาจัดทาโครงการสาคัญ (Flagship) เพื่อพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพิ่มเติมด้วย
๒. ที่ป ระชุม ฯ เห็น ชอบแนวทางการขับ เคลื่อ นการพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล โดยกาหนดให้ดาเนิน การแล้ว เสร็จ
ในระยะเวลา ๓ ปี ภายใต้ ๔ แนวทาง คือ (๑) ด้านการบริการประชาชนด้วยดิจิทัล (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้วยดิจิทัล
(๓) ด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ และ (๔) ด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ
และเห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
โดยให้หารือในรายละเอียดกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไป
๓. นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ให้ สพร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมในการนาเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Cloud หรือ Big Data มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งพัฒนาศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (OSS) ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐแบบออนไลน์เพียงแห่งเดียว และให้หน่วยงานภาครัฐรับแนวคิดการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลไปปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการลดภาระของประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
๓๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๒.๖ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลให้ดัชนีขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ น้าตาลทราย การกลั่นน้ามันปิโตรเลียม
และน้ามัน พืช ด้า นการนาเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนาเข้าเครื่อ งจัก รใช้ใ นอุตสาหกรรมและส่ว นประกอบ มีมูลค่า
๑,๓๘๐.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ ๒.๙ (YoY) ส่วนการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า
๗,๔๙๖.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๕.๙ (YoY) ด้านสถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
การประกอบกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ๓๔๖ โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๕
และมียอดเงินลงทุนรวม ๑๑,๙๐๔ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๓.๖ ขณะที่การเลิกกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM)
มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการ ๑๒๗ ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒.๓ และมีเงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลค่ารวม ๑,๙๔๖ ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑๕.๒
๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ปี ๒๕๖๑ จะขยายตัวเป็นบวกในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๐ (ปี ๒๕๖๐
ขยายตัวร้อยละ ๒.๕) โดยมีการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญ ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็น
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ สาหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๔.๐
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมสาคัญ
ที่ส่งผลให้ดัชนีขยายตัว ได้แก่ น้าตาลทราย รถยนต์ เม็ดพลาสติก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
ด้านการนาเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนาเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมูลค่า ๑,๔๓๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๔ (YoY) ส่วนการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า ๗,๔๕๔.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ ๑๕.๓ (YoY) ด้านสถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑ การประกอบกิจการ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า (MoM) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ๓๑๑ โรงงาน ลดลงร้อยละ ๑๐.๑ และมียอดเงินลงทุนรวม
๑๔,๘๖๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔.๙ ขณะที่การเลิกกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการ ๖๘ ราย
ลดลงร้อยละ ๔๕.๖ และมีเงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลค่ารวม ๒,๒๒๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๖ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยในเดือ นมีนาคม ๒๕๖๑ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือ นที่ ๑๕ ติดต่อกั น
อยู่ที่ระดับ ๑๐๘.๕ สูงขึ้นร้อยละ ๓.๖ (YoY) ชะลอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ ๔.๓ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสาขาบริการ
สาคัญที่ขยายตัวดี ได้แก่ การขายปลีก การเงิน การขนส่ง และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาหรับดัชนีภาวะการค้าภาคบริการ
ของไทยในไตรมาสที่ ๑ ขยายตัวร้อยละ ๗.๘ เทียบกับร้อยละ ๑๐.๐ ในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ โดยสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ขยายตัวสูงสุด ส่วนสาขาสาคัญอื่น ๆ ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี ทั้งการขายปลีก การขนส่ง การเงิน และอสังหาริมทรัพย์
๒. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการรายสาขา ขยายตัว ๘ สาขา โดยสาขาที่ขยายตัวเร่งขึ้น ประกอบด้วย ๔ สาขา ได้แก่
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย การศึกษา บริการสุขภาพ และกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ ส่วนสาขาที่ยังคงขยายตัวแต่
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๕

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

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

หนี้สาธารณะ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มียอดหนี้สาธารณะคงค้าง จานวนทั้งสิ้น
๖,๔๕๔,๑๖๘.๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล จานวน
๕,๑๔๕,๐๒๘.๙๘ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จานวน ๙๑๘,๘๙๘.๑๖ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาล
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ จานวน ๓๘๑,๐๔๖.๙๔ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จานวน ๙,๑๙๔.๘๑ ล้านบาท
๒. ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะกรรมการนโยบายและ
กากับการบริหารหนี้สาธารณะได้จัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ ๑ มีวงเงินรวมในแผนฯ ๑,๗๖๐,๑๔๗.๐๔ ล้านบาท
โดย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น
๗๕๐,๑๒๑.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๒ ของแผนฯ
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการลงทุนตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ของรัฐวิสาหกิจ จากการติดตามผลการดาเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจพบว่า มีรัฐวิสาหกิจ จานวน ๓ แห่ง ได้แก่ การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีการดาเนินการล่าช้ากว่าแผน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการลงพื้นที่ครั้งที่ ๑-๓ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล
ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมครบถ้วนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว โดยครั้งที่ ๑ (๒๑ กุมภาพันธ์-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วม
เวทีประชาคม ๘.๗๘ ล้านคน ครั้งที่ ๒ (๒๑ มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม ๗.๙๘ ล้านคน และครั้งที่ ๓
(๑๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม ๗.๖๒ ล้านคน และขณะนี้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบล
อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยลงพื้นที่แล้ว ๔๑,๓๙๐ แห่ง มีประชาชน
เข้าร่วมเวทีประชาคม ๓.๙๖ ล้านคน
๒. ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น (๑) โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ได้ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ๘.๒ ล้านคน โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์พัฒนาตน ๔.๑ ล้านคน (๒) โครงการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้น ที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้ าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
๓๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

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

กองทุนหมุนเวียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เป็นการจัดตั้งขึ้ นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดาเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
รวมถึงส่งเสริมให้มีมาตรการการร่วมลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลเป็นการยุบเลิกกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังเร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
แหล่งเงินของกองทุนดังกล่าวไม่ต้องนาส่งคลังตามนัยมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น
เพื่อนาไปประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... ของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานาร่า งพระราชบัญญัติ ที่ตรวจพิ จารณาแล้วเสร็จเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริม
การถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่เห็นควรไม่ให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
เนื่องจากปัจจุบันมีกรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานหลักและได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานอยู่แล้ว หากกรณีมีความจาเป็น
ก็สามารถขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ ประกอบกับการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๗

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

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

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์
และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วม (Joint Steering Committee : JSC)
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม JSC ไทย-บาห์เรน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คณะผู้แทนไทย ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานฝ่ายไทย โดยท่าทีไทยสาหรับการประชุม JSC ได้แก่ (๑) การจัดหาผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์
การเกษตรจากไทยไปบาห์เรน (๒) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร (๓) การอานวยความสะดวก
ในด้านการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร และ (๔) การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่าง
ไทยกับบาห์เรน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ หากมีการตกลงในเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากท่าทีไทยสาหรับการประชุมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับบาห์เรน และอยู่ภายใต้ขอบเขตของสาขาความร่ว มมือภายใต้บันทึกความใจฯ
ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีทรายภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการดาเนินการดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้แทนไทยควรให้ความสาคัญกับท่าทีไทยในการเจรจาครั้งนี้ ได้แก่ การกาหนดขั้นตอน
ในกระบวนการสุขอนามัยของสินค้าเกษตรและอาหารที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองประเทศ และการยอมรับมาตรฐานฮาลาลของไทย
เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ของบาห์เรน รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคบาห์เรน อันจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตาม
ความต้องการ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมผู้นายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong
Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๘

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

๑.๑ เห็นชอบแผนแม่บท ACMECS ระยะ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๓) [ACMECS Master Plan (2019-2023)]
และร่างปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ของการประชุมผู้นายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๘ (8th ACMECS Summit)
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร โดยแผนแม่บทฯ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดแนวทางความร่วมมือ
ในสาขาต่าง ๆ ในยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิร วดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ส่วนร่างปฏิญญากรุงเทพฯ มีสาระสาคัญ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง ที่จะเพิ่มพูน
ความร่วมมือระหว่างกัน
๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นา ACMECS
ครั้งที่ ๘ และเป็นผู้ร่วมให้การรับรองแผนแม่บทฯ และร่างปฏิญญากรุงเทพฯ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับการดาเนินภารกิจเพื่อการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมผู้นา ACMECS ครั้งที่ ๘ ให้ดาเนินการอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืน ตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ไปดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนแม่บทฯ และร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ (GMS Summit) ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
(GMS Summit) ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) การหารือฯ
กับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เช่น การส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวในไทยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
และการเพิ่มเส้นทางหมายเลข ๑๒ ให้เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ และการเปิดพื้นที่ควบคุมร่วมกันที่จุดผ่านแดนมุกดาหารสะหวันนะเขต (๒) การหารือฯ กับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช่น การสนับสนุนและดูแลการลงทุนของภาคเอกชนไทย
ในด้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และการธนาคาร และ (๓) การหารือฯ กับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น การสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นประธาน ACMECS อาเซียน
และเอเปคในระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และการสร้างความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีระหว่างไทย-จีน-ญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามผลการ
หารือฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักข่าวกรองแห่งชาติ เช่น หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงควรเตรียมการที่ จาเป็นสาหรับรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มขยายตัวจากความเชื่อมโยง รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป การเพิ่มบทบาทความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และให้ระมัดระวังในประเด็น
ความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงล้านช้าง-แม่โขง ที่อาจจะกระทบ
ต่อเขตแดนและอธิปไตยของไทย เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๓๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
๑. ตามที่ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า
และการลงทุน นั้น ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
แนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งเสริมให้นักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(East Economic Corridor : EEC)
๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น นั้น
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับติดตามให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้ง
หน่วยงานรองรับการดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวในรูปแบบองค์การมหาชนด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการบริหารสานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน
๓๘๕,๒๔๔,๙๐๐ บาท เพื่อ เป็น ค่า ใช้จ่า ยของสานัก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก (สกพอ.)
ตามที่ สกพอ. เสนอ และให้ สกพอ. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
กากับดูแลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน รวมทั้งดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
๒. ให้ สกพอ. เร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของ สกพอ. และการดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้ สกพอ. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
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๔๐

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
และนวัตกรรม

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

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น
๑.๑.๑ ลดการบ้ า นนั ก เรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถมี เ วลาอยู่ กั บ ผู้ ป กครองมากขึ้ น และส่ ง เสริ ม
ให้ มี การศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียนต่อไป
๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา
๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ
๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้นักเรี ยน
รุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้
๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อ สอบวัด ผลการศึก ษาในวิชาต่า ง ๆ ให้เ ป็น ข้อ สอบในเชิงอัต นัย
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน
สอบเก็บคะแนนประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น
๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับชั้นให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัด ให้มีก ารสอบคัด เลือ กนัก เรีย นเข้า ศึก ษาในชั้น อนุบ าล และแนวทางการดาเนิน การ คัด เลือ กนัก ศึก ษาเข้า ศึก ษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น
๑.๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น
๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม
๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งกาหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก
ทั้งนี้ ให้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม
๑.๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น
๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การดาเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชน
เพื่อนาผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑.๓.๒ เน้นการทาโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้
๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของกระทรวง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๐
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
และต่อ มาเมื่อ วัน ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่งการให้สานั ก งานตารวจแห่ งชาติร ายงานค วามคืบ หน้ า
การด าเนิ น การปฏิ รู ป ต ารวจ โดยเฉพาะประเด็ น ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจและเป็ น ความต้ อ งการของประชาชนไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อานาจหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ
และตารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การทาสานวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของตารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการตารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีตารวจในพื้นที่ เป็นต้น
๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับดาเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณากาหนดสัดส่วนให้มีจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จาเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนา
งานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัย
และพัฒนา
๘.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ นขนาดใหญ่ข องประเทศใช้ ประโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรีย มให้ มีโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
๑. ตามที่ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเยี่ยม
คารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน นั้น
ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน

๔๒
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ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักลงทุนจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC)
๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการจัดทาความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มากยิ่งขึ้น นัน้
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กากับติดตามให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้ง
หน่วยงานรองรับการดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวในรูปแบบองค์การมหาชนด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในร่างตราสารฯ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
(ร่างตราสารฯ มีกาหนดการลงนามในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สหรัฐอเมริกา) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หากมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ควรดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๓ และควรให้ความสาคัญกับการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
ควรเพิ่มเติมประเด็นการนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/การเงินมาใช้ดาเนินงานด้วย นอกจากนี้ ควรนาองค์ความรู้และผลการวิจัย
ที่เกิดจากความร่วมมือมาใช้ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น และ
ควรจัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอต่อการสนับสนุนโครงการที่จะเกิดขึ้นตามความร่วมมือดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสร้างการรับรู้
ให้ประชาคมโลกเข้าใจถึงความก้าวหน้าของการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวของไทยด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๓

นโยบายที่
๙
การรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยื น

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

๙. การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดยผลการประชุมฯ มีเรื่องส้าคัญ ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) ปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบ (๒) แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการส้าคัญ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕
(๓) โครงการระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดหนองบัวล้าภู (๔) การปรับปรุงระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (๕) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
ด้า นนโยบายการบริหารจัดการทรัพ ยากรน้้า ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติเสนอ และให้หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ ต่อไป โดยรายละเอียดของงบประมาณในการด้าเนินโครงการต่าง ๆ
ตามแผนงานเร่งด่วน ให้หน่วยงานพิจารณาด้าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่ อ นเป็ น ล้ า ดับ แรก ส้ า หรั บ โครงการตามแผนงานโครงการขนาดใหญ่ และโครงการส้าคั ญ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕
โครงการที่มีความพร้อม ส้านักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รองรับไว้แล้วบางส่วน
ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการส้ารวจ ออกแบบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ งรัดด้าเนินการ โดยพิจารณาถึงความจ้าเป็น เหมาะสม
ประโยชน์ที่จะได้รับ และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนที่ก้าหนดไว้ในแต่ละปีตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐต่อไป ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ
และให้ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติรับความเห็นของส้านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ เห็นควรให้ด้าเนินการตามแนวทางการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือส้านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๓
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ไปด้าเนินการด้วย ทั้งนี้ ในกรณีเรื่องใด
ที่เป็นอ้านาจของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัด/ขับเคลื่อนการด้าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน โครงการตามพระราชด้าริที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการ และโครงการตามแผนงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่มีความพร้อมและได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้แล้วเสร็จโดยด่วน
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๔

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

๑. ด้านสังคม
๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส้านักงานต้ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เ กี่ย วข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เป็น ต้น เพื่อ ด้าเนินการกวดขันและจับกุม
การเล่น การพนัน ที่ไม่ไ ด้รับอนุญาตอย่า งเคร่งครัด รวมทั้งให้ก ระทรวงมหาดไทยร่ว มกับ ส้า นัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และด้าเนินการต่อไปโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการท้าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อน้าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
และการเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย
๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจ้าเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจ้าเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือ จากที่ก้าหนดไว้แ ล้วในปัจ จุบัน ในงานกรรมกร ในกิจ การก่อสร้าง
และกิจการประมงทะเล
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุต สาหกรรม เป็น ต้น เพื่อ จัด ท้า ข้อ มูล เกี่ยวกับ พืชเกษตร
อย่างครบวงจร จ้าแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืช เพื่อการพาณิชย์
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการด้าเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจ้าหน่าย ความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้น้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท้าการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยน้าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการเสนอภาพรวมการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ต่า ง ๆ ในช่ ว ง พ.ศ. ๒๕๕๙-กัน ยายน ๒๕๖๐ ที่ ส่ งผลต่อ สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อ ม สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรายสาขา โดยแบ่งเป็นสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง
รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสน อ
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการและส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงความส้าคัญและมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความตระหนักรู้ในคุณค่า
และร่วมอนุรักษ์ ดูแล พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งและยั่งยืน รวมทั้งควรพิจารณา
น้าเสนอประเด็นหรือข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Indicators) ขององค์การสหประชาชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในอนาคต ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ส้า นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
เพื่ออ้านวยความสะดวกในความร่วมมือ ทางวิชาการในสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยความร่วมมือจะด้าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ
ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิ ชาการ และผู้แทนของทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง
การจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการพัฒนาโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายเป็นผูล้ งนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนิ นการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อ มทั้งให้ชี้แ จงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ จากการปรับ เปลี่ย นดังกล่าวตามหลัก เกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรับความเห็นของส้านักงบประมาณและส้านักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติที่ เห็ นควรจัดท้ า แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้ จ่า ยงบประมาณเพื่ อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามความจ้าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศสามารถ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมในกระบวนการท้างานหรือให้ความรู้เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะในประเด็นที่ทั้งสองประเทศ
อาจจะยังขาดองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิต ร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการด้าเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูก ต้อง แม่นย้า
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข สร้า งการรั บ รู้แ ก่ป ระชาชนเกี่ย วกั บ โรคติด ต่อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เ กิด ขึ้ น ตามฤดู ก าลที่ส้า คั ญ
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและก้าจัดพาหะน้าโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด้าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการด้าเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น
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๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เร่งรัดและติดตามการด้าเนินการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการแก้ไขปัญหาการน้าเข้า ขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณาก้าหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการน้าเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานก้าจัดขยะ และการก้าจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส้าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ย วที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้้า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ ในการด้าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด้าเนินการให้มากที่สุดด้วย
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการน้าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการด้าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้
และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความส้าคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลไกประชารัฐ
ยุท ธศาสตร์ชาติ เป็น ต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อ มูล ในเรื่อ งต่า ง ๆ ดังกล่า วให้มุ่งเน้น ความถูก ต้อ งและประโยชน์ที่ป ระชาชน
จะได้รับเป็นส้าคัญ
๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยก้ากับและติดตามการด้าเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณาก้าหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการจั ดโครงการค่ า ยเยาวชนอาเซี ย นรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping
Towards Environmental Sustainability)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN
Youth Stepping Towards Environmental Sustainability) ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาวิชาการที่ครอบคลุม
ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษในภาคอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน/
เมืองยั่งยืน นอกจากนี้ กลุ่มเยาวชนอาเซียนฯ ได้จัดท้าข้อเสนอโครงการที่สามารถน้าไปใช้ได้จริงตามความเหมาะสมของแต่ละบริบท
ของประเทศสมาชิกฯ และได้มีการน้าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยในส่วนของประเทศไทยเสนอโครงการ ๓ เรื่อง
ได้แก่ (๑) โครงการลดการเผาเศษวัชพืช ณ จังหวัดล้าปาง (๒) โครงการค่ายสร้างจิตส้านึกเรื่องป่าไม้ ณ จั งหวัดกาญจนบุรี และ
(๓) โครงการบ้าบัดน้้าเสียธาตุเชิงชุม ณ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ผลส้าเร็จจากการจัดโครงการฯ จะน้าเสนอต่อที่ประชุมคณะท้างาน
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ASEAN Working Group on Environmental Education : AWGEE) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๙ (the Meeting of the ASEAN
Senior Officials on the Environment : ASOEN) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ

๔๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

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

๑๐. การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า นายกรัฐมนตรีมีกาหนดจะเดินทางไปสหภาพยุโรป
ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๙-วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงให้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ไปเป็นวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งของผู้กระทาความผิดภายหลังการใช้บังคับมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ได้เสนอคดีให้คณะกรรมการ
พิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งพิจารณาใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทาความผิด ๒๗ ราย รวม ๑๐ คดี ซึ่งมี ๙ คดี
ที่ผู้กระทาความผิดยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยที่ผู้กระทาความผิด ๒๕ ราย ได้ชาระค่าปรับทางแพ่งและ
ชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทาความผิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๘๘๖,๖๔๐.๘๗ บาท และสานักงาน ก.ล.ต. ได้นาส่งเป็น
รายได้แผ่นดินให้กับกระทรวงการคลังแล้ว และมี ๑ คดี ที่ผู้กระทาความผิด ๒ ราย ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ซึ่งสานักงาน ก.ล.ต. ได้นาส่งเรื่องให้สานักงานอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีผู้กระทาความผิดดังกล่าวต่อศาลแพ่งแล้ว
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
๑. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ และ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือน โดยให้รายงานความคืบหน้าดังกล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
๑.๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น
๑.๑.๑ ลดการบ้ า นนั ก เรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถมี เ วลาอยู่ กั บ ผู้ ป กครองมากขึ้ น และส่ ง เสริ ม
ให้ มี การศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหรือดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
และสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการอภิปรายในชั้นเรียนต่อไป
๑.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย และมีจิตอาสา
๑.๑.๓ มีแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และคุณธรรมเป็นการเฉพาะ
๑.๑.๔ ปรับปรุงหนังสือแบบเรียนให้แยกส่วนของแบบฝึกหัดออกจากหนังสือแบบเรียน เพื่อให้นักเรียน
รุ่นหลังสามารถใช้หนังสือแบบเรียนต่อจากรุ่นก่อนได้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

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

๑.๑.๕ ทบทวนแนวทางการออกข้อ สอบวัด ผลการศึก ษาในวิชาต่า ง ๆ ให้เ ป็น ข้อ สอบในเชิงอัต นัย
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการสอบเก็บคะแนนเป็นระยะ ๆ ร่วมด้วย เช่น สอบเก็บคะแนนภายหลังสิ้นสุดคาบเรียน
สอบเก็บคะแนนประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน เพื่อลดภาระนักเรียนในการสอบปลายภาคการศึกษา เป็นต้น
๑.๑.๖ ทบทวนระบบการสอบวัดผลและการสอบคัดเลือกในทุกระดับชั้นให้เหมาะสม เช่น ความเหมาะสม
ของการจัด ให้มีก ารสอบคัด เลือ กนัก เรีย นเข้า ศึก ษาในชั้น อนุบ าล และแนวทางการดาเนิน การคัด เลือ กนัก ศึก ษาเข้า ศึก ษา
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น
๑.๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น
๑.๒.๑ พัฒนาครูโดยการจัดสรรวงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม
๑.๒.๒ ปรับปรุงแนวทางการประเมินครู โดยให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งกาหนดให้ครูต้องปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอน หรือปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นหลัก
ทั้งนี้ ให้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่ครูอย่างเหมาะสม
๑.๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เช่น
๑.๓.๑ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ การดาเนินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชน
เพื่อนาผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ด้วย
๑.๓.๒ เน้นการทาโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดไปได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้
๑.๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานภายในของกระทรวง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ด้านการบริหาราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๖๐
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจจากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ) ในแต่ละครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้สานักงานตารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้า
การดาเนินการปฏิรูปตารวจ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นความต้องการของประชาชนไปยังสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุก ๆ ๓ เดือน
เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศพิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปฏิรูปตารวจดังกล่าว โดยในระยะแรกควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูปให้ครอบคลุมถึงการสร้าง
ความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจและใช้อานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในส่วนของศาล อัยการ
และตารวจ กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน การทาสานวนสืบสวนสอบสวน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
ของตารวจ เช่น การบริหารงานจราจรที่กองบังคับการตารวจจราจรต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ร่วมกับสถานีตารวจในพื้นที่ เป็นต้น
๒.๒ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ควรให้มี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เหมาะสม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษควรรับดาเนินการเฉพาะคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานเท่านั้น รวมทั้งควรพิจารณากาหนดสัดส่วนให้มีจานวนเจ้าหน้าที่ตารวจที่ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้อย่างเหมาะสมเท่าที่จาเป็น และมีบุคลากรอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานตุลาการ
กฎหมายระหว่างประเทศ การประสานงานกับต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านสังคม
๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อดาเนินการกวดขันและจับกุม
๔๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

การเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจาเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น และดาเนินการต่อไปโดยด่วน
๑.๒ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมและการวิจัยกับประเทศที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการทาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น รัฐอิสราเอล เพื่อนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และ
การเพิ่มผลผลิต และมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ทั้งนี้ ให้เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกรเพื่อต่อยอดและนาไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย
๑.๓ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจาเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยในสาขาที่มีความจาเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือ จากที่กาหนดไว้แ ล้วในปัจ จุบัน ในงานกรรมกร ในกิจ การก่อสร้าง
และกิจการประมงทะเล
๒. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุต สาหกรรม เป็น ต้น เพื่อ จัด ทาข้อ มูล เกี่ยวกับ พืชเกษตร
อย่างครบวงจร จาแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพื่อการพาณิชย์
พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการที่เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดดังกล่าว ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจาหน่าย ความต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทาการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยนาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของข้อ ๑ ที่กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้กระทรวงการคลังและ/หรือสานักงบประมาณก่อน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แล้วให้ส่งเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นของกระทรวงการคลังและ/หรือสานักงบประมาณไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๒.๑ ให้ส่ว นราชการ/หน่วยงานของรัฐ ในฐานะผู้รับ ผิดชอบการดาเนิน กิจ กรรม มา ตรการ หรือ โครงการ
เป็นผู้พิจารณาว่ากิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลัง
ในอนาคตตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิด
ภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ และในการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังได้จัดทาขึ้น เพื่อประกอบการขออนุมัติ
การดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
๒.๒ ให้ส่วนราชการ/หน่ว ยงานของรัฐ ที่ได้รับมอบหมายตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัย การ
เงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัด ทาประมาณการต้นทุน ทางการเงิน และการบริหารจัด การที่รัฐ จะต้อ งรับ ภาระทั้งหมด
สาหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้แจ้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและกระทรวงการคลังทราบด้วย และให้กระทรวงการคลัง
แจ้งอัตรายอดคงค้างของภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

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

๓. ให้ก ระทรวงการคลัง โดยสานักงานเศรษฐกิจ การคลังในฐานะฝ่ายเลขานุก ารคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลังของรัฐเร่งดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลตามพระราชบัญญัตวิ ินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แ ล้ว เสร็จ โดยเร็ว พร้อ มทั้งให้ชี้แ จงทาความเข้าใจแก่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่เกี่ย วข้อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยเพิ่มบทนิยามและกาหนดระยะห่างจากเขตที่ดินของสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคาร รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการ
เพื่อให้ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวซึ่งมีสภาพทรุดโทรมสามารถดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารเพื่อก่อส ร้างอาคารใหม่ทดแทน
อาคารเดิมได้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎกระทรวงดังกล่าวอย่างเข้มงวด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มี
สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค กาหนดให้มีสานักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภค
แห่งชาติ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ที่เห็นควรกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติให้มีความรัดกุม เหมาะสม และสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเป็นตัวแทนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคและสามารถดาเนินการร่วมกับภาครัฐได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับแหล่งรายได้ในการดาเนินกิจการ
ของสานักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ซึ่งกาหนดให้รัฐบาลพึงจัดสรรให้เป็นจานวนที่เพียงพอนั้น ควรปรับแก้ไข
ถ้อยคาเพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณและสอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐด้วย รวมทั้งความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ
บทบาทและภารกิจอาจซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ กลไกการตรวจสอบการใช้เงินสนับสนุนจากรัฐ การกาหนดให้สานักงาน
คณะกรรมการสภาองค์ก รผู้บ ริโ ภคแห่ง ชาติต้อ งรัก ษาวินัย ทางการเงิน การคลัง การกาหนดบทบาทภารกิจ ให้ชัด เจนและ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกาหนดชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่ควรมีคาว่า “แห่งชาติ” ตลอดจนการกาหนดให้
สานักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับความเห็นของสานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๕๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๔ ฉบับ
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสาหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ
แบบสูบลมสาหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสาหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อกาหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และ
ความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง ๔ ฉบับ ได้แก่
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสาหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสาหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และ
ส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสาหรับรถจักรยานยนต์และ
โมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อกาหนดด้านเสียงจากยางล้อ
ที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งรัดดาเนินการโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
ณ อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและการวิจัยที่นาไปสู่
การเพิ่มมูลค่าและการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อของประเทศไทย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตสิ ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างพระราชบัญญัติ
ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามมติที่ประชุมระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีสาระสาคัญเป็นการยกเลิก
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ กาหนดให้มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ให้ความเห็น คาปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จัดทาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งของประเทศและโลก รวมทั้งกาหนดให้มีสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อดาเนินงานในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนี่ง
แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้วให้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
ไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ที่ตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ รวมทั้งอานาจและหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงและ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทา
ให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอานาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า และการขอคัดหรือรั บ รอง
สาเนาเอกสาร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า
และการขอคัดหรือรับรองสาเนาเอกสาร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอให้วินิจฉัย
ล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองสาเนาเอกสาร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสาหรับข้าราชการซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดลักษณะ ชนิด และประเภทเครื่องแบบพิเศษสาหรับข้าราชการของกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
ให้ยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ รับเงินเดือนระดับ น.๙ เป็นกาหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก
พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างและการบริหารจัดการกาลังพลของกระทรวงกลาโหม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงกลาโหมรับข้อสังเกตของสานักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และอัตรา
ตาแหน่งเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขยศทหาร อัตรา และระดับเงินเดือน
ของนายทหารสัญญาบัตรนั้น อาจส่งผลกระทบต่อข้าราชการตารวจและข้าราชการประเภทอื่นโดยรวม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
หรือการให้บริการทางการศึกษากรณีงานจ้างบริการทางวิชาการ และการวิจัยและพัฒนาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ และของสถาบันพระปกเกล้า เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้ ก ระทรวงการคลั งรั บ ความเห็ น ของสานั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ ที่ เ ห็ น ควรสารวจหน่ ว ยงาน
ที่ มีวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษาในประเทศไทยให้ครบถ้วนและกาหนด
ในกฎกระทรวงพร้อมกัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๕๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจาในน่านน้า ลาแม่น้า หรือทาเลทอดสมอ
จอดเรือตาบลใด ๆ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจาในน่านน้า
ลาแม่น้า หรือทาเลทอดสมอจอดเรือตาบลใด ๆ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้เรือเก็บสินค้า หรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้าย
เรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็นเรือทุ่นหรือสาหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตทาการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจาในน่านน้า
ลาแม่น้า หรือทาเลทอดสมอจอดเรือตาบลใด ๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กรมเจ้าท่ากาหนด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
ให้สานัก งานศาลรัฐธรรมนูญสามารถกาหนดตาแหน่งรองเลขาธิก ารสานัก งานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับภารกิจ
และการบริหารงานของสานักงานศาลรัฐธรรมนูณที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้ศาลรัฐธรรมนูญรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการกาหนดจานวนตาแหน่งรองเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณากาหนด
และควรพิจารณาเทียบเคียงการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของหน่วยงานอิสระที่มีภารกิจและปริมาณงานใกล้เคียงกัน ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

๑๐.๒ กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๔

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

การด าเนิ น การของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด การด าเนิ น งานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(กขร.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น การดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง และ
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ กขร. มีมติเห็นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีตารวจ เช่น การจัดให้มีเกณฑ์การวิเคราะห์
โครงสร้างขนาดของสถานีตารวจในมาตรฐานเดียวกัน การปรับปรุงการทางานของแต่ละสถานีตารวจให้มีความเป็นมาตรฐาน และ
ให้วางระบบการประเมินผลงานตามพันธสัญญาการให้บริการประชาชน
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายกระทาความผิดตามกฎหมาย
(๒) ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
การกาหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๔ กลุ่มอุตสาหกรรม ๑๖ สาขาอาชีพ (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การดาเนินโครงการ Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
การจัดทาระบบจดทะเบียนให้กับนักลงทุน (Angel Investor) (๔) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น การจัดทาโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประจาปี ๒๕๖๑ การเปิดตัวสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) (๕) ด้านการต่างประเทศ เช่น การหารือทวิภาคีระหว่าง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางการค้าการลงทุน
และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ [Greater Mekong
Subregion (GMS) Summit] ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๖) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น การบริหาร
จัดการน้าตามแผนการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (๗) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0 การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐ และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) รายงานผลการดาเนินงานและ
ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีโครงการ/กิจกรรม จานวนทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ/กิจกรรม ดาเนินงานแล้วเสร็จ ๒๓ โครงการ/กิจกรรม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน ๓๔ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่มีการดาเนินงาน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งผลการดาเนินงานตาม
๕๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

แผนปฏิบัติการดังกล่าวพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคจากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงของการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การบูรณาการในระดับปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุผลสาเร็จ รวมทั้งการบูรณาการข้อมูลสถิติระดับชาติในด้านต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ และการทบทวน
กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเพียงพอ สานักงาน ปปง. จึงได้เสนอ
แนวทางแก้ไ ขโดยให้มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อ ผลัก ดัน และสร้า งความเป็น หุ้น ส่ว นเชิงยุท ธศาสตร์แ ละ
ความเป็นเจ้าของร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปปง. พิจารณา
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๒. รับ ทราบแนวทางการดาเนิน การของสานัก งาน ปปง. ที่จ ะเสนอให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสาน
และกากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายต่อไป
๓. ให้ส่ว นราชการที่เ กี่ย วข้อ งร่ว มมือ ในการดาเนิน การของสานัก งาน ปปง. เพื่อ ให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ต าม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังกล่าวต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณาและแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว โดยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่ให้คานึงถึงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและอยู่นอกเหนือการควบคุมและ
อาจส่งผลต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้ เช่น สถานการณ์การเมือ งโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นต้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์
และการใช้คาศัพท์ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถดาเนินการได้ในทางปฏิบัติแล้ว ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปรับแก้ไขถ้อยคาตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี
ให้ถูกต้อง ชัดเจน แล้วให้นาเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อดาเนินการนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ชาติฉบับภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่ประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่าง
ประเทศต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ ดังนี้
๑. ความก้าวหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑ ประกอบด้วย (๑) การเตรียมการจัดทาแผนแม่บทเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (๒) การดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
(๓) การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (๔) การสร้าง
การรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และ (๕) การบูรณาการข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ
สาหรับการดาเนินการในระยะต่อไป จะดาเนินการนาร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้ง
จะเปิดระบบ eMENSCR เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๖

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

๒. นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศจะต้องให้ความสาคัญ
กับภาระงบประมาณของประเทศและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ ในการดาเนินการประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ให้กาหนดตัวชี้วัดที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรือ่ ง ร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง
และยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติทเี่ สนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้พิจารณาในทุกมิติ ทั้งในด้านการบริหารราชการ
การพัฒนาต่อเนื่อง เกิดผลสัมฤทธิ์ตามห้วงระยะเวลา ตามแผน/ยุทธศาสตร์ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ และสานักงบประมาณ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาขึ้นตามร่างระเบียบฯ ควรรองรับหน้าที่และอานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และการกาหนดให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลในระบบได้ตามความจาเป็นต่อการทาหน้าที่
ของวุฒิสภา เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้ยกเลิกภารกิจของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ของส่วนราชการทุกวันที่ ๑๑ ของทุกเดือน และให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเมื่อร่างระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
๓. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงบประมาณ และสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น หากมีความจาเป็นที่หน่วยงานความมั่นคงต้องชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ควรให้ความสาคัญกับการจัดเก็บข้อมูลที่มีชั้นความลับหรือความละเอียดอ่อนของหน่วยงานความมั่นคง และควรพิจารณา
เชื่อมโยงและ/หรือปรับปรุงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณให้สานักงบประมาณ ซึ่งกาหนดส่งเป็นรายไตรมาสอยู่แล้ว เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เป็นจานวนเงิน ๑๖๙,๘๕๒,๓๐๐ บาท
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการฯ จัดทา
แนวทางการดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป รวมทั้งกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้มีความครบถ้วน ชัดเจน
เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการยุท ธศาสตร์ ชาติ คณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศ รวมถึ งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทางานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสานักงานเลขานุการฯ ได้รับยกเว้น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๕๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรบั ทราบกาหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑-วันอังคารที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

คาสั่งมอบหมายและมอบอานาจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีป ระจาสานักนายกรัฐมนตรี ปฏิ บั ติ
หน้า ที่ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่า ง ๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑.๓.๑๘
“๑.๓.๑๘ คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน”
๒. ในส่วนของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๖.๕.๕
“๖.๕.๕ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน”

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านความมั่นคง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามการดาเนินโครงการ
ติดตั้งเครื่องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้แ ล้วเสร็จและใช้ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว เพื่อ ให้การตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า -ออกประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยา
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. ด้านสังคม ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข สร้า งการรั บ รู้แ ก่ป ระชาชนเกี่ย วกั บ โรคติด ต่อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เ กิด ขึ้ น ตามฤดู ก าลที่สาคั ญ
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยให้ข่าวสารทั้งในด้านสถานการณ์ ภาวะการระบาดของโรค และความรู้เกี่ยวกับการดูแลและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเฝ้าระวังและกาจัดพาหะนาโรคด้วย นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรีย นให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสาร
ไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการดาเนินการด้วย เช่น ใช้ระบบ QR code เป็นต้น
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ มอบหมายให้ร องนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิต ร วงษ์สุว รรณ) เร่งรัด และติด ตามการดาเนิน การ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๘

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

ในการแก้ไขปัญหาการนาเข้า ขยะที่เป็นพิษและก่อให้เกิดมลภาวะภายในประเทศสูง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะปนเปื้อน
กัมมันตรังสี เป็นต้น และให้พิจารณากาหนดมาตรการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการนาเข้าขยะเหล่านี้ รวมทั้งการขนส่งขยะดังกล่าว
ไปยังโรงงานกาจัดขยะ และการกาจัดขยะให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลอง
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น พิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้
เช่น คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่สาคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น ตลาดน้า เป็นต้น และให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลอง
และพื้นที่บริเวณริมคลองดั งกล่าวให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม โดยการปลูกไม้ดอกและ/หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม
ตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสมด้วย
ทั้งนี้ ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการให้มากที่สุดด้วย
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการนาหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” มาเป็นแนวทางในการดาเนินการเผยแพร่
องค์ความรู้และใช้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความสาคัญ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กลไกประชารัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวให้มุ่งเน้นความถูกต้องและประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ
๓.๔ ให้กระทรวงมหาดไทยกากับและติดตามการดาเนินงานของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ของการเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ รวมทั้งพิจารณากาหนดมาตรการเชิงป้องกันและเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวด้วย

วาระสาคัญของรัฐบาล
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย
ที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ (๒) การส่งเสริมการแปรรูป การตลาด
และการกระจายสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ (๔) ประเด็นอื่น ๆ เช่น การติดตามสถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ การตรวจติดตามโครงการป่าชุมชนบ้านไตรคีรี
การตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนของรัฐ เป็นต้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการไปพิจารณาดาเนินการ แล้วรายงานผลการดาเนินงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติต่อไป ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๕๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดกาแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีประเด็นสาคัญ
ได้แก่ (๑) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) อย่างยั่งยืน (๒) ด้านการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
(๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ (๕) ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงสนามบินเกษตรนครสวรรค์เพื่อเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามผลการประชุมดังกล่าว แล้วรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
๒. ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งต่อ ๆ ไป ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประสานงานกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อนามาเป็นข้อมูลหลัก
สาหรับจัดทาข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยข้อเสนอดังกล่าวต้องมีความเชื่อมโยง
กับโครงการ/แผนงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการ/แผนงานที่รัฐบาลได้ดาเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ
๓. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๐

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

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

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ ในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ซึ่งประกอบกิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters หรือ IHQ) จากเดิมซึ่งเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สาหรับรายได้ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เป็น การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี สาหรับค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
เฉพาะค่าสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่กระทาขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าการวิจัยและพัฒนานั้นจะกระทาโดย IHQ
หรือโดยการจ้างผู้อื่น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็ นของสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการ
ภาษีดังกล่าวให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทาประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับในครั้งนี้ให้ชัดเจน
โดยจัดทาประมาณการรายได้อย่างน้อย ๓ ปี เพื่อกาหนดไว้ในแผนการคลังระยะปานกลางให้ถูกต้องครบถ้วน และใช้เป็นกรอบ
ในการวางแผนการดาเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของประเทศ ตามนัยของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐต่อไป นอกจากนี้ กรมสรรพากรควรเร่งออกกฎหมายลาดับรองกาหนดวิธีการและเงื่อนไขการได้สิทธิประโยชน์เมื่อพระราชกฤษฎีกาฯ
มีผลบังคับใช้ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๑

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

การจัดทากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
การจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จานวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว
จานวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๖ ฉบับ
และเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๑๐ ฉบับ
๒. กฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด จานวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว
จานวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทาทั้ง ๘ ฉบับ
๓. กฎหมายที่ต้องจัดทาโดยไม่กาหนดระยะเวลา แต่ควรดาเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
จานวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จานวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๘๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๓๔ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๔๙ ฉบับ
๔. การดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมาย จานวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว
จานวน ๓๐ เรื่อง
๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดทากฎหมาย และการดาเนินการโดยวิธีอื่น ๆ จานวน ๓๘ เรื่อง
ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว จานวน ๓๘ เรื่อง

การยุติการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้เร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี
คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของรัฐและเป็นการป้องกันความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการ
ที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ จึงมีมติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑. ในส่วนของคดีเกี่ยวกับการดาเนินโครงการจานาข้าวเปลือก ซึ่งมีทั้งคดีความอาญาและคดีความแพ่งซึ่งใกล้จะหมด
อายุความและอยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อฟ้องร้องคดี นั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) และ
กระทรวงพาณิชย์ (องค์การคลังสินค้า) เร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จทุกคดีโดยเร็ว แล้วส่งเรื่องให้สานักงาน
อัยการสูงสุดอย่างช้าสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อดาเนินการฟ้องร้องคดีให้ทันภายในกาหนดอายุความ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีคดีใด
ที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมีประเด็นที่เห็นควรจะประนีประนอม ยอมความ ไกล่เกลี่ย หรือตกลงให้เป็นไปตามคาร้องขอของคู่ความ
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะดาเนินการเช่นนั้นได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก่อน
แล้วแต่กรณี
๒. ในส่วนของคดีความอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐทุกแห่งที่เป็นเจ้าของเรื่ อง
ตรวจสอบและเร่งรัดการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การดาเนินการฟ้องร้องคดีทัน
ภายกาหนดอายุความของคดีนั้น ๆ ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐใดปล่อยปละละเลยจนคดีขาดอายุความ จะถื อเป็น
ความบกพร่องของหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐนั้น

๖๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
จํานวนเรื่อง
๖๐

๕๓

๕๐
๔๑

๔๐
๒๖
๒๐
๐
๕ มิ.ย.

๑๒ มิ.ย.

๑๙ มิ.ย.

๒๗ มิ.ย.

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ
จํานวนเรื่อง
๔๐๐๐

๓,๔๖๖

๓,๔๐๔
๒,๘๑๘

๓๒๐๐
๒๔๐๐
๑๖๐๐
๘๐๐
๐

๑๐๘
๑๖ ก.ย. ๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๓

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

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จํานวนเรื่อง
๔๐๐
๓๐๐

๒๓๓

๒๑๓

๒๑๕

๒๔๔
๑๙๕

๒๐๐

๑๗๐

๑๗๒

๒๐๗
๑๗๐

๑๐๐
๐

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

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๔๕ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๐๓ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๑๓ เรื่อง วาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อทราบ ๓ เรื่อง และ วาระ
สําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพื่อทราบ ๑๐๓ เรื่อง (๖๐.๕๙ %)

วาระอื่นๆ ๑๓ เรื่อง (๗.๖๕ %)
วาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา
๒ เรื่อง (๐.๙๗ %)
วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๒.๓๕ %)

วาระเพื่อพิจารณา ๔๕ เรื่อง (๒๖.๔๗ %)

––

รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง

๖๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

วาระสําคัญของรัฐบาลเพื่อทราบ
๓ เรื่อง (๑.๗๖ %)

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

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๔๘ เรื่อง
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๔๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๓๘ เรื่อง วาระจร ๗ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๐๓ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๗๙ เรื่อง วาระจร ๒๔ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ
จํานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๕๐

วาระจร

๗๙

๑๐๐
๕๐

๓๘

๒๔

๗

ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๑๔๘ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๕

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

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๕ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๑๗๐ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
๔๙

นร.

๓

กห.

๑๗

กค.

๑๒

กต.

๒

กก.

๕

พม.

๒

กษ.

๑๐

คค.

๕

ทส.

๒

ดศ.

๗

พน.

๖

พณ.

๑๒

มท.

๔

ยธ.

๒
๒
๒

รง.
วธ.
วท.

๖

ศธ.

๔

สธ.

๗

อก.

๒

ปปง.

๑
๑

ศร.
สม.

๖

สว.

๑

สลธ.คสช.

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง

๖๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

๖๐

จํานวนเรื่อง

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

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๔๕ เรื่อง
๒๖.๔๗ %

เรื่องทั่วไป
๑๒๕ เรื่อง
๗๓.๕๓ %

รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๐๑ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จํานวน ๖๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องทีส่ อดคล้อง
นโยบายรั
กับนโยบายรั
ฐบาลฐบาล,
๑๐๑ 101,
เรื่อง 59.41%
๕๙.๔๑ %

ไม่สอดคล้องกับ
เรืนโยบาย…
่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๖๙ เรื่อง
๔๐.๕๙ %

รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๗

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

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จํานวนเรื่อง
๔๐
๒๗

๓๐
๑๙

๒๐
๑๐
๐
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

๒๗

๑
(๑)

(๒)

๓

๔

๓

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

๕

๓

(๗)

(๘)

๖
(๙)

๓
(๑๐) (๑๑)

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

๖๘

นโยบาย

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่ งที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จํานวนเรื่อง

๖๐
๔๐
๒๐
๐

๓๔

๓๐

๑๒
(๑)

๑๓

๖
(๒)

(๓)

(๑) ด้านสังคม
(๓) ด้านการเมืองการปกครอง
(๕) ด้านการต่างประเทศ

(๔)

๖

(๕)

(๖)

ด้าน

(๒) ด้านเศรษฐกิจ
(๔) ด้านความมั่นคง
(๖) ด้านสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

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

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดําเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน ๑๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดาํ เนินการ

ภาคกลาง
จํานวน ๒ เรื่อง
๑๑.๗๖ %

ภาคใต้
จํานวน ๑ เรื่อง
๕.๘๘ %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๓ เรื่อง
๑๗.๖๕ %

กทม. และปริมณฑล
จํานวน ๓ เรื่อง
๑๗.๖๕ %

ภาคตะวันออก
จํานวน ๑ เรื่อง
๕.๘๘ %

ภาคเหนือ
จํานวน ๗ เรื่อง
๔๑.๑๘ %

รวมทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จํานวนเรื่อง
๖๐
๕๑
๕๐
๔๐
๓๐
๒๒ ๒๐
๒๐ ๑๓
๗
๑๐
๔
๐

๑๕

๗ ๙

๑๗
๖

๔

๓ ๗

๘

๑๕
๔

๑๓
๔

๒ ๔

๓ ๒

นร. กห. กค. กต. กก. พม. กษ. คค. ทส. ทก./ พณ. มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ. อก. พศ. วช. ตร. อส.
ดศ.

๗๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

หน่วยงาน

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

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลําดับ

ชื่อเรื่อง

๑.
๒.

ร่างพระราชบัญญัติสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสําหรับองค์การระหว่าง
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
ร่า งพระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความอาญา (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (หลัก เกณฑ์ก ารไต่ส วนมูล ฟ้อ ง
การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจําเลย และค่าธรรมเนียม)
ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มมี ติ
๑๙๒๔๖/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
๑๙๑๓๙/๖๑ [๒๗/๐๖/๒๕๖๑]
๑๘๓๘๓/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
๑๘๓๖๕/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
๑๘๒๐๔/๖๑ [๑๙/๐๖/๒๕๖๑]
๑๗๖๗๖/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
๑๗๔๙๙/๖๑ [๑๒/๐๖/๒๕๖๑]
๑๖๙๐๑/๖๑ [๐๕/๐๖/๒๕๖๑]

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติทสี่ ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนินการ
รวม

ฉบับ
๒
๒
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๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีจํานวน ๒,๑๙๔ เรื่อง ดังนี้
ลําดับ
เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑. ๑.๑ ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.
- ประกาศ
- คําสั่ง คสช. ที่ ๒/๒๕๖๑
๑.๒ เรื่องอื่น ๆ
- ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก
- ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข
- ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค
- ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง
จํานวนรวมทัง้ สิ้น
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จํานวน/เรื่อง
จํานวน
จํานวน

๑

เรื่อง
เรื่อง

จํานวน
๔๒ เรื่อง
จํานวน
๑๘ เรื่อง
จํานวน
๔๗ เรื่อง
จํานวน ๒,๐๘๖ เรื่อง
จํานวน ๒,๑๙๔ เรื่อง

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

ตารางอักษรย่อ
กระทรวง
อักษรย่อ
นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ดศ.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.

ชื่อเต็ม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ปปง.
ศร.
สม.
สว.
สลธ.คสช.

ชื่อเต็ม
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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