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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 ๑–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจัดทาเป็น CD
สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยรวบรวมรายชื่อและสรุปสาระสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จานวนครั้งการประชุม จานวนมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สาหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
(จังหวัดอานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร) ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มาตรการป้องกัน
การทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เป็นต้น สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และการปฏิบัติราชการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การทางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
www.soc.go.th ด้วย

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี
กรกฎำคม ๒๕๖๑

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
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รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา ๒๒๙๕๖/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
พระราชทานตามแนวพระราชดาริประจาเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑

๒๑๑๓๓/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๒

๒๑๔๓๐/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๒

๒๑๔๓๗/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๓

๒๑๗๙๕/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๓

๒๑๙๖๖/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๓

๒๒๖๑๓/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๔

๒๓๐๐๒/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๔

๒๒๙๘๓/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๕

๒๓๒๙๑/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๕

การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของศูนย์อานวยการบริหาร ๒๑๘๙๒/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๑)

๖

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
การบริจ าคเงิน อุด หนุน เพื ่อ สนับ สนุน ให้แ ก่โ ครงการควบคุม ยาเสพติด
ระหว่า งประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Drug
Control-UNDCP) สานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) และส านั ก เลขาธิ ก าร
อาเซียน
รายงานผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
ประจาปี ๒๕๖๑
ผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะกิ จ ร่ ว มไทย-ออสเตรเลี ย
(Taskforce Storm)
การประชุมคณะทางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ ๑
ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมง
ผิดกฎหมาย
ขอความเห็น ชอบท่า ทีข องฝ่า ยไทยในการประชุม คณะกรรมการจั ด ทา
หลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕
รายงานผลการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ขอให้พิจารณาน าเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรัก ษา
ความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ)
การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุด
ผ่านแดนถาวร

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

-๒เรื่อง
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ

เลขที่ ส.ยืนยัน

ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การลงนามในร่ า งความตกลงให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น (Financing ๒๑๗๓๘/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน)
รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ว ๓๘๕/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

หน้า
๖
๘

๘

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
สรุ ป ผลการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศของรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ สาธารณรัฐออสเตรีย
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอล
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นาเข้า และ
นาผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ....
ขออนุมัติล งนามและให้สั ต ยาบัน สนธิสัญ ญาระหว่ า งราชอาณาจัก รไทย
กั บ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มประชาธิ ป ไตยศรี ล ั ง กาว่ า ด้ ว ยการโอนตั ว
ผู้ก ระทาความผิดและความร่ว มมือ ในการบังคับให้เ ป็นไปตามคาพิพากษา
ในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)
การรั บ รองร่ า งปฏิ ญ ญาอู ล านบาตอร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารกรอบเซนได
ของภู มิ ภ าคเอเชี ย สาหรั บ การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี แ ห่ ง เอเชี ย ว่ า ด้ว ย
การลดความเสี่ ย ง จากภัยพิบัติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงอูลานบาตอร์
ประเทศมองโกเลีย
ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทวิ ภ าคี (JC) ไทย-อิ น โดนี เ ซี ย ครั้ ง ที่ ๙
ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๔)
การจัด ทาหนัง สือ แลกเปลี่ย นระหว่า งอาเซีย นกับ สหภาพยุโ รปเพื่อ แก้ไ ข
ความตกลงในการสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืน
และการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน
ขออนุมัติก ารจัด ทาและลงนามในบัน ทึก ความเข้า ใจว่า ด้ว ยความร่ว มมือ
ด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย-โมร็อกโก
การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา
การกู้ย ืม เงิน โดยการออกพัน ธบัต รเพื่อ ปรับ โครงสร้า งหนี้ข องสานัก งาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

๒๐๐๙๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๙

๑๙๘๔๔/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๑๐๐/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๑๐
๑๐

๒๐๑๔๔/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๑๐

๒๐๒๑๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๑๑

๒๐๑๕๒/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๑๑

๒๐๖๘๐/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๐๖๘/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๑๒
๑๒

๒๑๐๘๐/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๑๓

๒๑๑๗๕/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๑๓

๒๑๑๒๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๑๔

-๓เรื่อง
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การขอความเห็น ชอบต่อ ร่า งแถลงข่า วร่ว มในโอกาสการเยือ นสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้ว ยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๘
การทบทวนแผนการดาเนินงานและกรอบงบประมาณ เพื่อใช้จัดงานนิทรรศการ
World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักร
ภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
ร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่าง
จีน-สหภาพยุโรป (DS492)
ผลการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงบากู
ผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม
ครั้งที่ ๓
การขอความเห็ น ชอบต่อ เอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม รัฐ มนตรี ต่า งประเทศ
อาเซียน ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

๒๐๙๒๒/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๑๔

ว ๓๖๒/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๙๐๐/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๑๔
๑๕

๒๒๐๗๐/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๑๕

๒๑๗๐๒/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๑๖

๒๑๘๘๖/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๑๗

๒๒๙๘๕/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
๒๓๓๖๙/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
๒๓๓๑๓/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๑๗
๑๗
๑๘

๒๓๑๗๐/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๑๘

๒๓๒๑๖/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๑๙

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น ๒๑๒๓๑/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้น
อัตราค่าจ้างขั้นต่า)

๒๐

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผูท้ เี่ ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี 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

-๔เรื่อง
การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Focal Points Network on Women,
Peace and Security ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้า
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

เลขที่ ส.ยืนยัน

๒๑๑๕๕/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

หน้า
๒๐

๒๑๗๘๗/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๒๑

๒๒๒๑๘/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๙๑๓/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๗๗/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๒๑
๒๒
๒๒

ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๒๔

รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม ๒๐๖๒๓/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจาปี ๒๕๖๐

๒๖

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน
รายงานผลการสร้างเสริมสุขภาพ
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
การขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ขอให้พิจารณาน าเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรัก ษา
ความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ)

ว ๓๓๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๗๗/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๐๔๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๒๗
๒๗
๒๙
๓๐

๒๑๐๒๓/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๓๐

๒๒๙๘๓/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๓๑

-๕เรื่อง
๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา

เลขที่ ส.ยืนยัน

การขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา ๒๑๙๒๗/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

หน้า

๓๑

๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๘๖/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๓๒
๓๓

ว ๓๗๗/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๓๔

๒๐๒๐๖/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๓๖

ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๓๖

๒๒๐๕๑/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๓๙

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี
๕. การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และ
สุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

-๖เรื่อง
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๖๒/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๓๙

สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๐๒๖๙/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน
ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๒๓๔๐๐/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ....

๔๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๔๐
๔๒

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้อ งกั น และแก้ ปั ญ หาการตั งครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้ านวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิ การ ว ๓๓๙/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐๑๘๐/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

๔๓

๔๓

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
แนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าว
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒
ด้านการตลาด

ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๘๖/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๙๘๕/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
๒๒๖๓๑/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๔๓
๔๕
๔๖
๔๖

-๗เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๒๓๑๓๗/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๒๓๕๗๐/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

หน้า
๔๗
๔๘

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๘๖/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
๒๒๖๑๙/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๔๘
๕๐
๕๑

๒๓๓๐๗/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๕๑

ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ ๒๑๗๖๑/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
เพิ่มเติม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดาเนินโครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้า ๒๓๒๐๙/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๑ (ความร่ว มมือ กองทัพ บก-มูล นิธิอุท กพั ฒ น์
ในพระบรมราชูปถัมภ์)

๕๒

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒
ขอบเขตพื้น ที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒ นาเมืองเก่ า
เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส
และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
๕๓

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
ร่า งบัน ทึก ความเข้า ใจระหว่า งอาเซีย นและทบวงการพลัง งานหมุน เวีย น ๒๐๔๒๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ระหว่า งประเทศ [Memorandum of Understanding (MOU) between
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the International
Renewable Energy Agency (IRENA)]
ว ๓๗๗/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕๓

๕๔

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา ๑๙๙๙๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ๒๐๙๙๓/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....
๒๐๙๗๙/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ

๕๕
๕๖
๕๖

-๘เรื่อง
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม

เลขที่ ส.ยืนยัน
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ว ๓๓๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๗๒๖/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๕๗
๕๘
๕๙

๒๑๙๗๒/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๕๙

๒๒๕๗๓/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๖๐

๒๒๕๗๑/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๖๐

๒๓๕๗๙/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๖๑

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ๒๐๔๓๕/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๖๒

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวาง
เส้นทางน้าของกระทรวงคมนาคม
รายงานผลการพิจารณากาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัด ของกระทรวงคมนาคม
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑,๓๕๓.๖๐ ล้านบาท
เพื ่อ ฟื ้น ฟูโ ครงสร้า งพื ้น ฐานที ่ไ ด้ร ับ ความเสีย หายจากอุท กภัย ระหว่า ง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม
แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๒ และผลการด าเนิ น งาน
โครงการที่สาคัญ
ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย -เชียงราย-เชียงของ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐

๒๒๒๐๗/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๖๓

ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๑๙๒/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๒๕๓๘/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]
๒๒๖๒๓/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๖๔
๖๕
๖๖
๖๖

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs
ผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

-๙เรื่อง
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
รายงานการค้า

เลขที่ ส.ยืนยัน
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๑๙๘๖๖/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๖๗

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ๒๐๐๐๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ ๒๑๔๙๒/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๑๙๗๙/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
เพื่ อ ขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จฐานรากในพื้ น ที่ ตาม “โครงการไทยนิ ยม ยั่ งยื น ”
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

๖๘
๖๘
๖๙

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๑

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ราคาสินค้าและบริการ
๒๐๗๖๕/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๖๙

๒๑๑๔๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๖๙

๒๒๙๐๖/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการดาเนิ นการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐- ๒๓๔๐๘/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
๒๕๖๔) ประจาปี ๒๕๖๐

๗๐
๗๐

รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กองทุนหมุนเวียน
การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ ๒๑๑๘๕/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง
อาเซียน ครั้งที่ ๔
ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของไทย ภายใต้กรอบ ๒๑๗๖๗/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพัน
เปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

๗๒

๗๒

- ๑๐ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๒๓๑๘๙/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๗๓

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บท ๒๓๒๗๘/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๗๔

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้า
ชายแดน
การบริหารจัดการแร่
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม

โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐๕๕๙/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง ๒๑๘๕๐/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย
และเทคโนโลยี

๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริม และผลักดันการวิจัยและ
พัฒนา
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรม
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๗๖
๗๖

- ๑๑ เรื่อง
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ว ๓๓๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๗๘

๒๐๙๒๘/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ๒๓๖๑๘/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]

๗๘
๗๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ผลการประชุมน้าโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๙๘๖๐/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๗๙
๘๐

๒๐๓๘๖/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๔๓๒/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๔๐๙/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

๒๑๘๖๓/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๘๕

ว ๓๓๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๖๒/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
ว ๓๗๗/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๐๔๓/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๘๖
๘๖
๘๘
๘๘
๙๐

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนาเข้าจากต่างประเทศ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
รวม ๒ ฉบับ ออกไปอีก ๒ ปี
โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

๑๐.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่างกฎกระทรวงกาหนดตราเครื่องหมายการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

- ๑๒ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สาหรับข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน
โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
การจัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงานของรัฐ
การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสู่ Thailand 4.0
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
และกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดจานวน
คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจาปี พ.ศ. ....
การให้หนี้ตามสัญญาเงินยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงานส่งเสริมสังคม
แห่ งการเรี ย นรู้ และคุณภาพเยาวชนตกเป็น พับตามพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
การเร่งรัดการดาเนินการแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
การพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และ
ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ ๕ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
การพิจ ารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการบริห ารและประกอบการ
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การพิจ ารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการบริห ารและประกอบการ
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๓ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การพิจ ารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการบริห ารและประกอบการ
ท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การดาเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ร่างกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ....
ขอเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดในการดาเนิน งาน และขออนุมัติก่อ หนี้ผูกพัน
ข้ามปี งบประมาณค่า เช่า อาคารเพื่ อใช้ เป็ น ที่ทาการชั่ว คราวของส านั ก งาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ

ว ๓๓๗/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๙๐

๒๐๕๕๙/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๙๐

ว ๓๔๔/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๒๙๗/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๙๑
๙๑

๒๐๓๖๔/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๑๖๖/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๙๒
๙๓

๒๐๙๘๗/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๙๓

๒๑๑๗๑/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๙๓

ว ๓๖๓/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๕๕๓/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๙๓
๙๔

๒๒๐๔๓/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๙๔

๒๒๐๓๕/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๙๔

๒๒๐๒๖/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๙๕

๒๒๐๑๘/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]

๙๕

ว ๓๖๔/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
๒๒๖๕๘/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๙๖
๙๖

๒๒๖๔๘/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๙๖

๒๒๔๙๔/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๙๗

- ๑๓ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการ ๒๓๓๗๙/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
ส่งเสริมการลงทุน
รายงานผลการประเมิ น องค์ ก ารมหาชนและผู้ อ านวยการองค์ ก ารมหาชน ๒๓๓๔๖/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)

หน้า
๙๗
๙๘

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
ว ๓๗๗/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๙๙

ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]

๑๐๐

สรุป ผลการประชุม คณะกรรมการขับ เคลื่อ นและเร่ง รัด การดาเนิ น งาน ๑๙๙๔๗/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
ตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๑๐๒

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๐.๕ ใช้ม าตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์
สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การด้ า เนิ น การของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล

- ๑๔ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

รายงานผลการดาเนิน งานประชาสั มพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจา ๒๐๗๖๓/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
รองนายกรั ฐ มนตรี และผลการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ของ
กรมประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

หน้า
๑๐๒

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
๒๐๙๔๖/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
กาหนดการในการเดิน ทางไปตรวจราชการ และการประชุมคณะรัฐ มนตรี ว(ร) ๓๒๑/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๓
๑๐๓

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
ว ๓๕๔/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ความก้ า วหน้ า ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ณ เดื อ น ว ๓๘๐/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๐๓
๑๐๕

สรุปผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญของส่วนราชการ
สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ๒๓๑๘๕/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐๕

วาระส้าคัญของรัฐบาล
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพืนที่กลุ่มจังหวัด
สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของคณะรั ฐ มนตรี ใ นพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ๒๒๕๕๓/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ๒๒๖๒๑/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้อง
กับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
ทางกฎหมายและจั ด ท้ า กฎหมายให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ

๑๐๖
๑๐๖

- ๑๕ เรื่อง
๑๑.๔ น้ า เ ทคโนโล ยี ที ่ ท ั น สมั ย แ ละควา มรู ้ ท าง
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้า เนินคดี
ทุกขันตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ น้ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
การจัดท้ากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

เลขที่ ส.ยืนยัน

การรายงานความคืบ หน้า การดาเนิน การเกี่ย วกับ การจัด ทากฎหมายและ ๑๙๙๕๔/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
การดาเนินการโดยวิธีการอื่น นอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี

หน้า

๑๐๗

ร่า งพระราชบัญ ญัต ิที ่ค ณะรัฐ มนตรีข อรับ ไปพิจ ารณา
ก่อนรับหลักการ
ร่า งพระราชบัญ ญัติที่ค ณะรัฐ มนตรีข อรับ ไปพิจ ารณาก่อ นรับ หลัก การ ๒๒๘๐๒/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
[ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....]

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนีจะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านัน 

๑๐๘

- ๑๖ 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

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๓

๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

นโยบายที่
๑
การปกป้ องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
ประจาเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริประจาเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามทีส่ านักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การดาเนินโครงการฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ การดาเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
โดยโครงการจิตอาสาได้เข้าไปดาเนินการขุดลอกคูคลอง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้า และสร้างความร่วมมือภายในชุมชน
และสถานประกอบการตามลาน้าในการรักษาน้าในคลองแม่ข่า
๒. การดาเนินโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๒.๑ การประชุมกาหนดแผนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนคลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร โดยการจัดทา
แบบสารวจผู้รุก ล้าลาคลอง ซึ่งมีชุด ปฏิบัติงานจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การประชุมกาหนดแผนการดาเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยให้มีการจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
๒.๓ พิธีพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” แบบใหม่ (ต้นแบบ) ประจาหน่วยพระราชทานจิตอาสา

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และการต่างประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การบริจ าคเงิน อุด หนุน เพื ่อ สนับ สนุน ให้แ ก่โ ครงการควบคุม ยาเสพติด ระหว่า งประเทศแห่ง สหประชาชาติ
(United Nations International Drug Control-UNDCP) สานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) และสานักเลขาธิการอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ปรับลดงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด
ระหว่ า งอาเซี ย นและจี น (ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs : ACCORD)
สานักเลขาธิการอาเซียน จากเดิมจานวน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นจานวน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
๑.๒ บริจาคเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United
Nations International Drug Control Programme : UNDCP) โดยเป็นการสนับสนุนแผนงานย่อยการสนับสนุนงานเลขานุ การ
และความร่วมมือในลักษณะความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
จากเดิมจานวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นจานวน ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
๑.๓ อนุมัติบริจาคเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการ Global SMART Programme ซึ่งเป็นโครงการภายใต้
สานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) จานวน
ปีละ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
๒. ให้กระทรวงยุติธรรม (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) รับความเห็นของสานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพัน
และการใช้จ่ายเงินสาหรับการดาเนินโครงการควรต้องดาเนินการให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และควรให้ความสาคัญกับการติดตามสถานการณ์การใช้สารที่ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับสารอันตรายและสารกระตุ้น
ประสาทชนิดใหม่ ๆ ด้วย รวมทั้งควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจาปี ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจาปี ๒๕๖๑
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report : TIP Report)
ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระบุว่าประเทศไทยยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างเต็มที่ แต่รัฐบาลได้เพิ่มความพยายามมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรอบรายงานที่แล้ว ดังนั้น ประเทศไทย
จึงได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเป็นกลุ่มที่ ๒ (Tier 2) ดีขึ้นจากปีที่แล้ว ที่อยู่ในระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List)
๒. ผลการดาเนินงานที่สาคัญของประเทศไทย เช่น การลดระยะเวลาในการดาเนินคดีและพิพากษาลงโทษคดีค้ามนุษย์
การออกระเบียบให้องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถจัดตั้งสถานคุ้มครองในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเด็กมาขอทาน เป็นต้น
๓. ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของประเทศไทย เช่น การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พนักงาน
ตรวจแรงงาน และผู้ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองและคัดแยกผูเ้ สียหาย และรับรองว่าผู้เสียหายจะไม่ถูกจับกุม กักขัง หรือส่งกลับ
อันเนื่องมาจากการกระทาผิดที่เป็นผลมาจากการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เช่น การค้าประเวณี และการหลบหนีเข้าเมือง)
การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการดาเนินคดีและพิพากษาลงโทษผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงานและเพศ
และการปรับปรุงสิทธิแรงงานต่างด้าวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ เป็นต้น
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม ไทย-ออสเตรเลีย (Taskforce Storm)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย-ออสเตรเลีย (Taskforce Storm)
ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติงานจากการตกลงร่วมกันระหว่างสานักงานตารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police : AFP)
และ ๔ หน่วยงานของประเทศไทย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามข้อตกลงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม
ด้านปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้มีการลงนามจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงาน Taskforce Storm ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสามารถยึดไอซ์ (ICE) ปริมาณ ๕ กิโลกรัม และสารเคมีอีฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์
(Ephedrine Hydrochloride) น้าหนัก ๓.๙ ตัน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเมทแอมเฟตามีนที่สามารถนาไปผลิตไอซ์ได้ถึงประมาณ
๒.๕ ตัน หรือผลิตยาบ้าได้ถึง ๑๒๕ ล้านเม็ด ส่วนฝ่ายออสเตรเลียสามารถสกัดจับสารเสพติดเป็นปริมาณถึง ๓.๐๔๕ ตัน และจับกุม
ผู้ลักลอบค้าสารเสพติด จานวน ๔ ราย (ในออสเตรเลีย ๓ ราย และในประเทศไทย ๑ ราย) ซี่งนาไปสู่การสกัดจับสารเสพติด
ปริมาณ ๒.๖ ตัน มูลค่าประมาณ ๑๒ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ความร่วมมือภายใต้ Taskforce Storm ยังทาให้ฝ่ายออสเตรเลีย
สามารถติดตามจับกุมอาชญากรรายสาคัญอื่น ๆ ได้อีกจานวน ๓๑ กรณี ในประเทศอื่น ๆ
๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้ตอบรับคาเชิญของ
ฝ่ายออสเตรเลียเพื่อเดินทางไปร่วมประชุมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และการดูแลผู้สูงอายุของออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นนโยบายยาเสพติดแห่งชาติออสเตรเลีย การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดและการควบคุมชายแดน รวมทั้งผลิตภัณฑ์
จากกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์โดยถูกกฎหมาย การบาบัดรักษาโดยวิธีการชุมชนบาบัด (Therapeutic Community : TC)
และศึกษาดูงานที่ศาลยาเสพติด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมคณะทางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทางานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัย
การสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการประสานงานกับฝ่ายเมียนมา
ในการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศโดยสมัครใจ อย่างปลอดภัย และสมศักดิ์ศรี ซึ่ งร่างเอกสารดังกล่าว
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการเตรียมการและกาหนดแผนดาเนินงานในการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาสาหรับกลุ่มที่ ๒
และกลุ่มต่อ ๆ ไปในอนาคต ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม
และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการให้การศึกษาและการฝึกวิชาชีพแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติส่งผลถึงความสาเร็จที่ยั่งยืนของการดาเนินการดังกล่าว และควรให้ความสาคัญในการประสาน
ความร่วมมือกับเมียนมาและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบกลาง รายการเงิน สารองจ่า ยเพื่อ กรณีฉุก เฉิน หรือ จาเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๔๒๙,๑๗๕,๒๐๐ บาท โดยให้ ศปมผ.
จัด ทาแผนการปฏิ บัติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และขอทาความตกลงกั บ สานั ก งบประมาณตามขั้ น ตอนต่ อ ไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้ ศปมผ. กากับดูแลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบท่าทีของไทยในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียในการประชุมคณะกรรมการจัดทาหลักเขตแดนร่วม
ระหว่างไทย-มาเลเซีย (Joint Thailand-Malaysia Land Boundary Committee : LBC) ครั้งที่ ๒๕ โดยสาระสาคัญของร่างท่าที
ของไทยฯ ครอบคลุมการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น (๑) การพิจารณาบัญชีหลักเขตแดนที่ต้ังอยู่นอกสันปันน้า (๒) การพิจารณา
ร่า งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบารุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา และ (๓) การพิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการรับรองผลการสารวจและจัดทาหลักเขตแดนแบบคงที่ตามแม่น้าโก-ลก
(พื้นที่เร่งด่วน ๘) เป็นต้น
๑.๒ เห็น ชอบให้ LBC (ฝ่า ยไทย) เจรจากับฝ่า ยมาเลเซียบนพื้น ฐานของท่าทีข องไทยฯ และจัด ทาบันทึก
การประชุม LBC ครั้งที่ ๒๕ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะรายงานผลการประชุมดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกต่อไป
๑.๓ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบารุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก/
บู กิ ต กายู ฮิ ตั ม [Memorandum of Understanding between the Government of Malaysia and the Kingdom of Thailand
for the Construction and Maintenance of a Single Barrier on Certain Boundary related matters in the Area
between BP 20A/12 and BP 23/104 in Area III (BP 16-BP 27)]
๑.๔ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้นายวศิน ธีรเวชญาณ
[ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ (ด้านกฎหมายเขตแดน)] ประธาน LBC (ฝ่ายไทย) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากนายวศินฯ
ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
๑.๕ เห็นชอบร่างคาสั่งจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อก่อสร้างและบารุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก/
บูกิตกายูฮิตัม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยให้นายวศินฯ ลงนามในร่างคาสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามผลการประชุมส่วนราชการ
ซึ่งจัดโดยสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑.๖ รับทราบการจัดการประชุม LBC ครั้งที่ ๒๕ ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อ มทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ในส่วนของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อก่อสร้างและบารุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก/
บูกิต กายูฮิตัม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้ก ระทรวงการต่างประเทศดาเนิน การภายใต้อานาจหน้าที่ข องคณะกรรมการ
จัดทาหลักเขตแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง คณะกรรมการต่าง ๆ
ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงการต่างประเทศ)] และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง การปรับปรุง
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมาธิ ก ารและคณะกรรมการซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งเขตแดนทางบกระหว่ า งไทย -ลาว ไทย-เมี ย นมา
และไทย-มาเลเซีย) ต่อไป
๔. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ
กาหนดไว้ชัดเจนว่ามีวัตถุประสงค์ในทางบริหารและไม่กระทบกับตาแหน่งที่ถูกต้องของเขตแดนระหว่างกัน จึงไม่เข้าลักษณะ
เป็นหนังสือสัญญาประเภทอื่นตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไปพิจารณาด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผลการจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ
และอนุญาตทางานแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในระยะแรก (๕ กุมภาพันธ์-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) และระยะที่ ๒
(๒๓ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) สามารถดาเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตทางาน
และจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวได้ทั้งสิ้น จานวน ๑,๑๘๗,๘๐๓ คน (กัมพูชา ๓๕๐,๘๔๐ คน ลาว ๕๙,๗๔๖ คน
เมียนมา ๗๗๗,๒๑๗ คน) คิดเป็นร้อยละ ๙๐ จากเป้าหมาย ๑,๓๒๐,๐๓๕ คน โดยจานวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่ไม่ได้มาดาเนินการ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศแล้วไม่ต้องการกลับเข้ามาทางานอีก ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่กลับเข้า มาทางาน
อย่างถูกกฎหมายภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MoU) และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทางานกับนายจ้างซึ่งไม่ประสงค์จะพาไปดาเนินการจัดทา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (Visa) และ
ขออนุญาตทางาน สาหรับปัญหาอุปสรรค/การแก้ไขปัญหา เช่น ข้อจากัดในการตรวจสุขภาพแรงงานของโรงพยาบาล แก้ปัญหา
โดยกาหนดให้โรงพยาบาลเอกชนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแทน ความยุ่งยากด้านเอกสาร เช่น กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ เอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง แก้ไขโดยการปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการให้กระชับ สั้น และสะดวก เป็นต้น ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขบัญชียาเสพติด
ท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ โดยเพิ่มวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ได้แก่ คีตามีน (ยาเค) เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุออกฤทธิ์
ในปัจจุบันเพื่อให้สามารถนามาตรการทางเลือกในการบาบัดฟื้นฟูมาใช้แทนการลงโทษหรือการดาเนินคดีได้แทน
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญ
เป็น การแก้ไ ขข้อ ขัด ข้อ ง เรื่อ ง องค์ป ระกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยสภาครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มีการประชุมและทาหน้าที่ได้ รวมทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ
ในกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการดาเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ทั้ งนี้ ให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ เช่น
ควรให้ค วามสาคัญ ในการบูร ณาการการปฏิบัติข องหน่ว ยงานด้า นความมั่น คงที่เ กี่ย วข้อ งกับ การรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย
ตามแนวชายแดนให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มาพร้อมกับความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป และกรณีมีความจาเป็นต้องก่อสร้างหรือดาเนินกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดน ให้ประสานกรมแผนที่ทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนดาเนินการ
โดยการบริหารจัดการชายแดนบริเวณดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับการบูรณาการการจัดทาแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต อาทิ ปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และปัญหาการบุกรุกพื้นที่ เป็นต้น
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมนาประเด็นเกี่ยวกับการเปิดสานักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน อาเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ในแผนบริหารจัดการพื้นที่รองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุด
ผ่านแดนถาวร ไปประสานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามแผนที่ กาหนดไว้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง ศิลปวัฒนธรรมและ
๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง เช่น การก่อสร้างถนนและจุดเปลี่ยนช่องจราจรโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน/โครงการในการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นต้น
๔. กรณีมีความจาเป็นต้องก่อสร้างหรือดาเนินกิจกรรมใด ๆ บริเวณชายแดนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสาน
กรมแผนที่ท หาร กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่า งประเทศ ตรวจสอบข้อมูล
ให้ชัดเจนก่อนการดาเนินการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
หรือกระทากิจการใด ๆ ตามบริเวณชายแดน) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (เรื่อง การระงับการก่อสร้าง
ถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์) ทั้งนี้ ให้ดาเนิ นการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๕. สาหรับการดาเนินการในระยะต่อไป ที่มีแผนจะดาเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและการก่อสร้างถนนซึ่งมีพื้นที่
บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ ๑ ทีต่ ้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๐ โครงการ
วงเงิน ๒๖๑,๒๙๗,๘๐๐ บาท โดยให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนเวลาของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เ กี่ย วข้ อ งให้ถูกต้อ ง ครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สู งสุ ดของทางราชการและประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดาเนินงานของแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย
๒. ให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่ วมกับหน่ วยงานที่เกี่ย วข้ อ งติด ตามและประเมินผลสั มฤทธิ์ ของแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมต่า ง ๆ
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ชัดเจน เช่น โครงการเกี่ยวกับการกีฬาที่มุ่งสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้สามารถสร้างผลงานโดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์ โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการศึกษาที่ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแนวทางในการดาเนินแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับยกเว้นการปฏิ บัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็น หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตาม ขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรื อนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่ มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูก
พืช โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่ วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การลงนามในร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป
(โครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการ
ภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป
[โครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating
Centre for Humanitarian Assistance : AHA Centre) ในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน]
และมอบหมายให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ ร่วมกับสหภาพยุโรป โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสาคัญกล่าวคือ
สหภาพยุโรปจะสนับสนุนงบประมาณแก่ AHA Centre สาหรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ AHA Centre เพื่อสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกมีความรู้และความพร้อมในการจัดการกับภัยพิบัติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานักงบประมาณที่ขอปรับข้อความ
บางประการในร่างความตกลง และหากมีภาระค่าใช้จ่ายที่ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมสนับสนุนในการดาเนินการเพิ่มเติม เห็นควร
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีมาดาเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง
ในภาคผนวก ๑ ของร่างความตกลงฯ กาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน และ AHA Centre ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนิน
โครงการฯ จานวน ๘๐๐,๐๐๐ ยูโ ร หากประเทศไทยจะต้อ งร่ว มสนับ สนุน งบประมาณดังกล่าว ขอให้ก ระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. เกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชน บริเวณบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ ๗
ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ มีบ้านที่ถูกดินทับ จานวน ๖ หลัง และมีผู้เสียชีวิต รวม ๘ ราย รวมทั้งดินโคลนได้ถล่มทับ
เส้น ทางคมนาคม ได้แ ก่ เส้น ทางหมายเลข ๑๓๓๓ ตอนแม่สะนาน-ผักเฮือด กิโ ลเมตรที่ ๓๓+๐๓๐ ถึง ๓๓+๐๘๐ เส้นทาง
บ้านสะเละ-บ้านบ่อหยวก ตาบลบ่อเกลือเหนือ เส้นทางเข้าบ้านห้วยขาบ ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ และเส้นทาง
บ้า นสว้า ต าบลดงพญา อ าเภอบ่ อ เกลื อ ส าหรั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จั งหวั ด น่ า นได้ ป ระกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก ในพื้นที่อาเภอบ่อเกลือ) และหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าให้การค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของและทาความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงอพยพประชาชนผู้ประสบภัย
ไปยังที่ปลอดภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว และหมวดทางหลวงบ่อเกลือได้เข้ากั้นเส้นทาง ตัดกิ่งไม้ เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง และ
นาเครื่องจักรดาเนินการตักดินโคลนออกจากผิวจราจร นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กาลังใจประชาชนผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา อุตรดิตถ์ แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน ตาก
และแม่ฮ่องสอน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
๒. ให้ทุก ส่ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่เ กี่ย วข้ อ งพิจ ารณาทบทวนจัด ทาแผนเตรีย มความพร้ อ มและ
แผนเผชิญเหตุจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม พายุ คลื่นลมทะเล สึนามิ เป็นต้น ให้ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงาน
ให้ค วามสาคัญกับการดาเนิน การในเชิงป้อ งกัน ปัญหาและความเสี ยหายต่อ ชีวิต และทรัพ ย์สิน ของผู้ประสบภัย ที่อ าจเกิดขึ้น
โดยจะต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วเป็นการล่วงหน้าเพียงพอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงจะประสบภัยพิบัติสามารถอพยพหรือเคลื่อนย้าย
ออกจากจุดหรือพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันการณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนให้ดาเนินการให้เป็นไปตามคาเตือนภัยดังกล่าวในแต่ละกรณีก่อนที่จะเกิดภัยจริงด้วย เช่น การอพยพประชาชนออกจาก
ที่อยู่อาศัยที่เป็นจุดเสี่ยงจะเกิดอันตราย การติดตามให้เรือที่ออกทะเลไปกลับเข้าชายฝั่งก่อนการเกิดคลื่นลมแรง เป็นต้น

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุ ป ผลการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศของรองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒๗ (27th session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice : CCPCJ)
และหารือข้อราชการระดับทวิภาคี ไทย-ออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สรุปได้ ดังนี้
๑. การเข้าร่วมการประชุม CCPCJ สมัยที่ ๒๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย ซึ่งมีสาระสาคัญเน้นย้าถึงบทบาทสาคัญของ CCPCJ ในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรม
ข้า มชาติต่า ง ๆ พร้อ มทั้งยกตัว อย่า งกลไกภายในประเทศไทยเพื่อ รับ มือ กับ ปัญ หาดังกล่า ว เช่น การจัด ทาแผนระดับ ชาติ
ว่า ด้ว ยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งการเป็นประธานในงานนิทรรศการของโครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในหัวข้อ “INSPIRE ‘Project’ to ‘Products’ : Lessons learned from Thailand’s Corrections-based
Rehabilitation Programmes” โดยนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ผ่านการให้ความรู้
การสร้างอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง นอกจากนี้ ประเทศไทยพร้อ มสนับสนุนข้อเสนอแนวคิดในการสร้าง
Global Prison Brand ของสานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office
on Drugs and Crime : UNODC) เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและเป็นการยืนยันความสามารถของผู้พ้นโทษด้วย
๒. ผลการหารือ ระดับ ทวิภาคี ไทย-ออสเตรีย ได้แ ก่ (๑) การหารือ กับ รองประธานสภาหอการค้า ออสเตรีย
พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการฝึกอบรม WIFI โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ร่วมกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในการผลิตกาลังคนเพื่อรองรับภาคการค้าและการลงทุน (๒) การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออสเตรีย
ในประเด็นการปฏิรูประบบงานของรัฐบาล ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม และการแลกเปลี่ยน
การเยือนระหว่างกัน และ (๓) การหารือกับรองนายกเทศมนตรีและรองผู้ว่าการกรุงเวียนนาในประเด็นความคืบหน้ าความร่วมมือ
ระหว่างไทย-ออสเตรียในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอล
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสาคัญของอิสราเอล
เช่น (๑) Israel Aerospace Industries Ltd. หรือ IAI เป็นบริษัทผู้พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยเฉพาะในด้าน
Dual-use technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้สองทางเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งทางการทหารและการเกษตร
สาหรับ Smart Farmer และ (๒) Agricultural Research Organization (ARO)-Volcani Center (Bet Dagan) โดย ARO
เป็นหน่วยงานที่ดูแลงานวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตร โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้การอบรม
นักวิจัย สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกันเพื่อให้เกิดการสร้างงานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร และสามารถสร้างผลผลิต
และรายได้ให้ประเทศต่อไป เป็นต้น
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อ “Thinking out
of the ox-Celebrating Seventy Years of Israel Scientific Innovation in the Service of Humanity” ณ นครเยรู ซ าเล็ม
โดยได้ร่วมอภิปรายในประเด็น “What is a Start-up Nation” และได้กล่าวถึงโครงการสาคัญ เช่น (๑) โครงการเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi : Eastern Economic Corridor of Innovation) (๒) Regional Science Parks (อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เพื่ อส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิ ชย์ที่มีศั กยภาพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบั น
การศึกษาและภาคเอกชน และ (๓) Food Innopolis (เมืองนวัตกรรมอาหาร) เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นาเข้า และนาผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นาเข้า และนาผ่าน
ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นาเข้า และนาผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และปรับปรุงประกาศดังกล่าวใหม่
โดยเพิ่มเติมรายการสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนาผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เพิ่มเติมรายการสินค้า
ที่ต้องห้ามนาเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งกาหนดให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่าน
ราชอาณาจักรไปยังกองกาลังติดอาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนกองกาลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๓๗๑ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ที่ ๒๓๗๕ (ค.ศ. ๒๐๑๗) และ ที่ ๒๓๙๗
(ค.ศ. ๒๐๑๗) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัตทิ ี่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของการกาหนด
พิกัดศุลกากรในบัญชีท้ายร่างประกาศฯ ในบางรายการ รวมทั้งในร่างประกาศฯ ยังไม่ครอบคลุมสินค้าบางรายการ ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา
เพื่อการนันทนาการ และสิ่งของทั่วไปที่อาจไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของสินค้าที่ใช้ได้สองทางโดยตรง รวมทั้งเห็นควรกาชับให้หน่วยงาน
ที่เ กี่ย วข้อ งปฏิบัติต ามพัน ธกรณีข องข้อ มติฯ และมติค ณะรัฐ มนตรีที่เ กี่ย วข้อ งโดยเคร่งครัด ไปประกอบการพิจ ารณาด้ว ย
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทาความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาในคดีอาญา
(สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัว
ผู้กระทาความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) มีสาระสาคัญ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

เป็นการกาหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการขอโอนและการรับโอนตั วผู้ต้องคาพิพากษาระหว่างภาคี และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ รวมทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม
(Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ในกรณีที่ผู้ลงนามไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และให้กระทรวงการต่างประเทศ
ดาเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกันต่อไป ทั้งนี้ สนธิสัญญาฯ มีกาหนดการลงนาม
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยื อนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
อย่างเป็นทางการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรับ รองร่า งปฏิญ ญาอูล านบาตอร์แ ละแผนปฏิบัติก ารกรอบเซนไดของภูมิภ าคเอเชีย สาหรับ การประชุม
ระดับ รัฐ มนตรีแ ห่ง เอเชีย ว่า ด้ว ยการลดความเสี่ย งจากภัย พิบัติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุง อูล านบาตอร์
ประเทศมองโกเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration) และร่างแผนปฏิบัติการกรอบเซนได
ของภูมิภาคเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (Action Plan 2018-2020 : Asia Regional Plan for Implementation of the Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) และอนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะหั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนไทย (The 2018 Asian Ministerial Conference on Disaster Risk
Reduction : AMCDRR 2018) ระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงอูลานบาตอร์ สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย
เป็นผู้รับรองเอกสารดังกล่าว โดยร่างปฏิญญาฯ เป็นคาประกาศแสดงเจตจานงทางการเมืองของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ที่เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชียประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะร่วมให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้านการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามกรอบเซนไดฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายระหว่างประเทศอื่น ๆ
ส่วนร่างแผนปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียนาไปใช้เป็นแผนที่นาทาง
สาหรับขับเคลื่อนและดาเนินการตามกรอบเซนไดฯ ระยะการดาเนินงาน ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓) ด้วยการกาหนดเป้าหมาย
ร่วมของภูมิภาคที่ควรบรรลุทุก ๆ ๒ ปี (Milestones) และจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานและปรับเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน
ในการประชุม AMCDRR ทุก ครั้ง ตามที่ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ หากมีค วามจาเป็น ต้อ งปรับ เปลี่ย นร่า งปฏิ ญ ญาฯ
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการได้โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เช่น ควรมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙
th
( 9 Meeting of the Joint Commission between the Kingdom of Thailand and the Republic of Indonesia : JC)
โดยสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม โดยร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะดาเนินการร่วมกัน และประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายจะกาหนดแนวทางแก้ไขและขจัด
ปัญหาอุปสรรค พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นที่จะมีการหยิบยกขึ้น
๑๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

หารือ ระหว่างการประชุมฯ ได้แ ก่ ด้า นการเมือ งและความมั่นคง ด้า นกฎหมายและกงสุล ด้า นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต และด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
และไม่ ขั ด กั บ หลั ก การที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบไว้ ให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศด าเนิ น การได้ โดยให้ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises : MSMEs) ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (Micro enterprise)
เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในระดับพื้นที่ของอนุภูมิภาค IMT-GT โดยการพัฒนา MSMEs จะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประกอบการทุกขนาด
ของทั้งสองประเทศในการเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกมากขึ้น นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๔)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๔) และผลการหารือทวิภาคี
ระหว่างไทยกับฮ่องกง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๔ รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิด เห็น และ
พิจารณาแนวทางการดาเนินการของเอเปค ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “การสร้างโอกาสอย่างทั่วถึงเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล ”
ใน ๔ หัวข้อหลัก ได้แก่ (๑) การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี (๒) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงผ่านประเด็นดิจิทัล
(๓) การส่งเสริมความเชื่อมโยงและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคในเชิงลึก และ (๔) วิสัยทัศน์สู่เอเปคภายหลังปี ๒๕๖๓
(ค.ศ. ๒๐๒๐) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี โดยยึดถือ
กฎเกณฑ์ทางการค้าภายใต้ WTO และแก้ไขปัญหาทางการค้าโดยการหารือร่วมกัน และเห็นว่า เขตเศรษฐกิจควรให้ความสาคัญ
กับการดาเนินโครงการในประเด็นที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว รวมทั้งได้เน้นย้าถึงความสาคัญของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง
โดยเห็นว่าเอเปคควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในพื้นที่ห่างไกล การส่งเสริมการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง และการสนับสนุนให้ MSMEs ใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดโลก
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และรักษาการเป็นส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลก
๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้พบหารือทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง เพื่อหารือในประเด็นการค้าระหว่างกัน โดยฮ่องกงขอให้ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งสานักงานเศรษฐกิจ
และการค้าฮ่องกง (HKETO) ประจาประเทศไทย ซึ่งไทยแจ้งว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ และหวังว่าฮ่องกงจะส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินการในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมทั้งได้ขอบคุณฮ่องกงที่เป็นผู้นาเข้า
ข้าวหอมมะลิรายสาคัญของไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดทาหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงในการสนับสนุนทางการเงิน
ภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน
ภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน และอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในนามของอาเซียน โดยร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ มีสาระสาคัญเป็นการตอบรับข้อเสนอตามหนังสื อ
แลกเปลี่ยนของสหภาพยุโรปในการแก้ไขความตกลงในการสนับสนุนทางการเงิน (Financing Agreement) ภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุฯ
โดยแก้ไขข้อ ๒.๒ วรรค ๒ ภาคผนวก ๑ (ข้อกาหนดด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ) ของความตกลงฯ เพื่อให้บรูไนดารุสซาลาม
และสาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถเข้าร่วมการได้รับเงินสนับสนุนภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุฯ (เดิมมีสิทธิ์เข้าร่วมได้เพียงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ได้กาหนดให้ได้รับเงินสนับสนุน) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหมที่เห็นควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าพรุภายในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย-โมร็อกโก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย-โมร็อกโก
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก (Memorandum of Understanding on cooperation in the field of Education
and Research between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of National Education,
Vocational Training, Higher Education and Scientific Research of the Kingdom of Morocco) และอนุ มั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) หรือผู้แทนเป็ นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในช่วงการเยื อ น
ราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนฐานของความเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ร่วมและต่างตอบแทนกันในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม โดยไม่ได้สร้างภาระผูกพันที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ มีขอบเขตความร่วมมือ
เช่น การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาผ่านโครงการวิจัยร่วมกัน และกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น รวมทั้งระบุให้มี
การจัดตั้งคณะทางานร่วมด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก เพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่างกัน
โดยจะจัดประชุมสองปีต่อครั้ง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้ใ ห้ค วามเห็น ชอบไว้ ให้ก ระทรวงศึก ษาธิก ารดาเนิน การได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐ มนตรีท ราบภายหลั ง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกาและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่ม
มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันผ่านความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่ค ณะรัฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบไว้ ให้ก ระทรวงพาณิ ช ย์ดาเนิ น การได้ โดยให้นาเสนอคณะรั ฐ มนตรี ท ราบภายหลั ง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ประสานการดาเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการค้าระหว่างประเทศของศรีลังกา เพื่อให้
มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลประโยชน์
ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๑๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ดาเนินการกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ในกรอบ
วงเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท โดยการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะช่วยให้ สพพ. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เ กิด จากความไม่สอดคล้องกัน ของอายุเงินกู้แ ละอายุเงินให้กู้ยืม (Mismatch Maturity) และความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และสร้างความน่าเชื่อถือถึงฐานะของ สพพ. ในตลาดทุน ซึ่งจะส่งผลให้ สพพ. สามารถปฏิบัติ
ภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการออกพันธบัตร ให้ สพพ. ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอความเห็น ชอบต่อ ร่า งแถลงข่า วร่ว มในโอกาสการเยือ นสาธารณรัฐ สัง คมนิย มประชาธิป ไตยศรีลัง กา
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐ มนตรี (Joint Press Statement on the Official Visit of His Excellency General Prayut Chan -o-cha,
Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) มี ส าระส าคั ญ เพื่ อ
ส่งเสริมและติดตามความร่วมมือทวิภาคีไทย-ศรีลงั กา ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางวิชาการ การเกษตร
ประมง วัฒนธรรม ศาสนา การท่องเที่ยว และความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี โดยทั้งสองประเทศจะออกเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ
ในโอกาสการเยือนสาธารณรั ฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่า งเป็ นทางการของนายกรั ฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้ทั้งสองประเทศร่วมกันพิจารณาถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานทางทะเลข้ามอ่าวเบงกอลและทางอากาศเพื่อขยายการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างกัน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนต รี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดาเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้น
ตามฤดูกาลที่สาคัญ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น และให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้
ให้แ ก่นักเรียนให้ทั่วถึงอีกทางหนึ่งเพื่อ สื่อสารไปยังผู้ปกครองและครอบครัว ของนักเรียนต่อไป นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานของรั ฐ อื่ นเร่ งขยายผลการดาเนิ น การป้ อ งกัน โรคไข้ เลื อดออกให้ก ว้า งขวางมากขึ้น โดยให้พิจารณาเชิ ญ ชวน
จิต อาสาจากทุก ภาคส่ว นเข้า ร่ ว มกิจ กรรมรณรงค์ ก ารกาจัด แหล่ง เพาะพัน ธุ์ยุ ง ลายในพื้น ที่ส าธารณะ เช่น วัด โรงเรีย น
สถานที่ราชการ เป็นต้น ด้วย
๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการเพิ่มแหล่งการทาประมงในเขตประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลซึ่งได้มีการเจรจาความร่วมมือด้านประมงไว้แล้ว เช่น บรูไนดารุสซาลาม กินี โดยให้เพิ่มเติม
ศรีลังกาซึ่งมีสัตว์ทะเลจานวนมากด้วย นั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่ วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เร่งรัดการดาเนินความร่วมมือด้านการทาประมงกับศรีลังกา
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทาประมง และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ
ตลอดจนสนับสนุนการค้าและการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนไทยในศรีลังกา ทั้งนี้ ให้กาหนดกลไกการติดตาม
ความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วย
๓. เพื่อให้การจัดสวัสดิการในด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ เช่น ข้าราชการพลเรื อน
ตารวจ ทหาร เป็น ต้น เป็น ไปอย่า งเหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพ ให้ก ระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป็นต้น พิจารณากาหนดแนวทางการจัดสร้างที่พักอาศัย ตลอดจนหลักเกณฑ์การได้สิทธิเข้าพักอาศัยสาหรับข้าราชการดังกล่าว
โดยให้คานึงถึงรูปแบบของที่พักอาศัย ขนาดและทาเลที่ตั้งที่จะจัดสร้างให้เหมาะสม และให้พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการรองรับ
เมื่อข้าราชการผู้ได้รับสวัสดิการด้านที่พักอาศัยดังกล่าวเกษียณอายุราชการ และจาเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยเป็นของตนเองด้วย
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๘
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๘
และอนุมัติให้เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิ วยอร์ก ร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ (รับรอง
โดยไม่ลงนาม) ในการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable
Development : HLPF) ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระสาคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ต่อการดาเนินการตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการเร่งรัดให้เกิดความคืบหน้าในการดาเนินการโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ที่มีกรอบเวลา
เพื่อบรรลุภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เช่น การเสริมสร้างและยกระดับสิ่งอานวยความสะดวกด้านการศึกษาที่คานึงถึงเด็ก คนพิการ และเพศ
และสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยขยายจานวนทุนการศึกษาให้กับประเทศกาลังพัฒนา และการปกป้อง
และฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้า การบรรลุการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียทั้งปวง รวมทั้งระบุถึงประเด็นที่ควรเน้นย้า
ให้มีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ความเสมอภาคระหว่างเพศ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
และการยกระดับการลงทุนและการดาเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อ เพิ่มการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านพลังงานสะอาด ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดาเนินการผลักดันประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านสิทธิมนุษยชน
ในการประกอบธุรกิจเพื่อบรรจุไว้ในร่างปฏิญญาฯ เพิ่มเติมด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การทบทวนแผนการดาเนินงานและกรอบงบประมาณ เพื่อ ใช้จัดงานนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบแผนการดาเนินงานและกรอบงบประมาณ เพื่อใช้จัดงานนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๕๐,๕๒๙,๑๐๐ บาท ประกอบด้วย (๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และเตรียมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๖๐,๘๘๐,๙๐๐ บาท และ (๒) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดงาน
นิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๘๘๙,๖๔๘,๒๐๐ บาท ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกรรมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai รับไปพิจารณา
ทบทวนแนวคิดและรูปแบบในการนาเสนอนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสามารถถ่ายทอด
อัตลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒.๑ ในส่วนของพื้นที่จัดแสดงโซนที่ ๑ ให้เน้นการนาเสนอเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ รวมถึง
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควบคู่ไปกับ
การนาเสนอพระราชกรณียกิจที่สาคัญ ๆ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒.๒ พิจารณาทบทวนการกาหนดพื้นที่การจัดนิทรรศการ World Expo 2020 Dubai ในแต่ละโซนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
โดยให้คานึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องเชื่อมโยงกันในภาพรวม ตั้งแต่ระดับโลก ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย รวมทั้ง
ให้พิจารณาจัดกลุ่มการนาเสนอผลงานในหัวข้อที่มีลักษณะใกล้เคียงเข้าไว้ด้วยกันด้วย เช่น การท่องเที่ยว อาหารไทย และวิถีชีวิ ต
และวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
๒.๓ พิจ ารณานาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมสมัย ใหม่ม าใช้ใ นการนาเสนอผลงานในการจัด นิท รรศการ
World Expo 2020 Dubai เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างชิ้นงานต่าง ๆ และทาให้การจัดนิทรรศการของประเทศไทยมีความทันสมัย
และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้น
๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นควร
นาเสนอประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor : EEC) ด้วย Actionable
Intelligence Policy (AIP) และควรเพิ่มพื้นที่การจัดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) เช่น ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและอวกาศของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นเอง
คือ Versatile Operation System for Satellite Control and Administration (VOSSCA) เป็นต้น นอกจากนี้ แนวทางการบริหาร
จัดการกรอบงบประมาณ อาจมีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนในคูหาประเทศไทยโดยเชิญภาคเอกชนรายใหญ่ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมจัดการและบริหารพื้นที่ดังกล่าวตลอดช่วงระยะเวลาการเตรียมงานและช่วงการจัดงาน เพื่อให้การจัดงาน
เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ให้คานึงถึงความประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเป็นสาคัญ ไปพิจารณา
ประกอบการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบร่า งแถลงข่า วร่ว มในโอกาสการเยือ นราชอาณาจัก รภูฏ านอย่า งเป็น ทางการของนายกรัฐ มนตรี
(Joint Press Statement on the Official Visit of His Excellency General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom
of Thailand, to the Kingdom of Bhutan) เพื่อเป็นเอกสารที่จะมีการออกประกาศแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักร
ภูฏานอย่างเป็นทางของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยร่างแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสาคัญครอบคลุม
ในประเด็นกิจกรรมและความร่วมมือทวิภาคีที่เกี่ยวข้องที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกัน เช่น (๑) การพัฒนาชุมชนโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) (๒) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยหาโอกาส
ที่จะลงทุนร่วมกัน (๓) การส่งเสริมด้านสุขอนามัย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไทยจะสนับสนุนการจัดตัง้ “ศูนย์แพทย์ด้านหู ตา คอ จมูก”
ในภูฏาน และ (๔) การส่งเสริมด้านการเกษตรผ่านโครงการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( One Gewog
One Product : OGOP) เป็นต้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงข่าวร่วมฯ
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้
โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรให้การสนับสนุนเพิ่มบทบาทของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย คือ สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคการก่อสร้าง บริการและท่องเที่ยว ให้เอื้ออานวย
ต่อ การลงทุน ของไทยในภูฏ าน และเพื่อ แสดงให้เ ห็น ถึง ความพร้อ มและความมุ่ง มั่น ของไทยในการส่ง เสริม ความร่ว มมือ
ระหว่างประเทศกาลังพัฒนาแบบใต้-ใต้ (South-South Cooperation) ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน-สหภาพยุโรป (DS492)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบหนังสือยืนยันยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน -สหภาพยุโรป (DS492)
เพื่อที่กระทรวงพาณิชย์จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป มีสาระสาคัญเป็นการแสดงการยอมรับผลการเจรจาทวิภาคี
ระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนตามคาพิพากษาของคณะผู้พิจารณาข้อพิพาทที่ DS492 ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การ
การค้าโลก (WTO) ซึ่งสหภาพยุโรปตกลงที่จะจัดสรรโควตารายประเทศ (country-specific allocation) ให้แก่จีน โดยไม่กระทบ
ต่อสิทธิของประเทศอื่นที่ส่งออกสินค้าและไม่กระทบต่อสิทธิเดิมของไทยภายใต้ WTO ทั้งนี้ สหภาพยุโรปและจีนจะตกลงกัน
เพื่อปรับแก้มาตรการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (reasonable period of time) ตามความเข้าใจว่าด้วยกฎและกระบวนการ
ที่ใช้กับการระงับข้อพิพาท ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างหนังสือยืนยันฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิ ชย์
ดาเนินการได้โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเดิมของไทยภายใต้ WTO และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ชี้แจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ควรให้ความสาคัญกับการกากับดูแลระบบควบคุมการผลิต
และมาตรฐานแรงงานในกระบวนการผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าสัตว์ปีกของไทยเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าสัตว์ปีกในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าที่สาคัญของไทย
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ ณ กรุงบากู
คณะรั ฐมนตรีมี มติ รับทราบผลการประชุม กลุ่ม ประเทศไม่ฝั กใฝ่ฝ่า ยใดระดั บรัฐ มนตรี ครั้ งที่ ๑๘ (18 th Mid-Term
Ministerial Meeting of the Non-Aligned Movement : NAM) ณ กรุ งบากู สาธารณรั ฐ อาเซอร์ ไ บจาน ระหว่ า งวั น ที่ ๓-๖
เมษายน ๒๕๖๑ ภายใต้ หั ว ข้ อ “การส่ งเสริ ม สัน ติ ภาพและการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Promoting
international peace and development for sustainable development)” โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมฯ และได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้าความสาคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ของ NAM ในการกาหนดระบบระหว่างประเทศที่สนับสนุนสันติภาพและความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในประเด็นด้านสันติภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ดาเนินการพัฒนา
ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเน้นย้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย รวมทั้งได้รับรองเอกสาร ๒ ฉบับ ได้แก่ เอกสารสุดท้ายของการประชุมฯ และปฏิญญากรุงบากู ทั้งนี้
กระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก มีหนังสือถึงคณะผู้แทนถาวร
เวเนซุเอลาประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในฐานะผู้ประสานงาน NAM เพื่อแจ้งข้อสงวนของไทยต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ
ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ในประเด็นใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับท่าทีไทย ซึ่งเวเนซุเอลาได้เวียนหนังสือแจ้งข้อสงวนของไทยให้รัฐสมาชิก
ทราบแล้ว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันที่ ๑๗-๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission : HLJC)
ครั้งที่ ๔ ร่ว มกับ เลขาธิการคณะรัฐ มนตรีญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่ว มมือยุท ธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เช่น
(๑) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (CPTPP) (๒) ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
และญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) (๓) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) (๔) ความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อ Thailand 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ (๕) ความร่วมมือระบบราง เป็นต้น
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้หารือกับประธานองค์การส่งเสริ มการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
๑๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

(JETRO) เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในไทย ซี่งประธาน JETRO มีข้อแนะนาที่ฝ่ายไทยควรพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม
เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ EEC ให้สามารถตอบสนองต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชั้นสูงใหม่ ๆ ของเอกชนญี่ ปนุ่
ได้มากขึ้น เป็นต้น รวมทั้งได้เยือนจังหวัดมิเอะและจังหวัดไอจิเพื่อเข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชน โดยได้หารือ
เกี่ยวกับการเชิญชวนให้บริษัทขนาดใหญ่รวมทั้ง SME และ Start Up ในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย เช่น ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอากาศยานและอวกาศเข้ามาลงทุน
ใน EEC เพิ่มมากขึ้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการเยือนดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๓
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบท่าทีไทยสาหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC)
ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ ๓ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เวียดนาม และแนวทางการจัดทาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน
๑.๒ หากในการประชุ ม ฯ มี ผ ลให้ มี ก ารตกลงเรื่ อ งความร่ ว มมื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า ในประเด็ น อื่ น ๆ
นอกเหนือจากประเด็นในท่าทีดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม
โดยไม่มีก ารจัด ทาเป็น ความตกลงหรือ หนังสือ สัญ ญาขึ้น มา ขอให้ก ระทรวงพาณิชย์แ ละผู้แ ทนไทยที่เ ข้า ร่ว มการประชุม ฯ
สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๑.๓ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองผลการประชุมฯ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ
ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นควรมีการผลักดันให้เวียดนามยกเลิกมาตรการการนาเข้ารถยนต์ของเวียดนาม
(DECREE 116) และในความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างไทยและเวียดนามและภายในอนุภูมิภาค ควรให้หยิบยก
ประเด็นการร่วมกันผลักดันให้ สปป.ลาว เร่งรัดการควบรวมเส้นทางหมายเลข ๑๒ ใน สปป.ลาว รวมทั้งสะพานข้ามแม่น้าโขง
นครพนม-แขวงคาม่วน และเส้นทางเชื่อมต่อสะพาน (ต่อกับเส้นทางหมายเลข ๘) เข้าไว้ในพิธีสาร ๑ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement : CBTA) โดยให้เป็นผลลัพธ์การหารือ
สาหรับการประชุมฯ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการร่วมทางการค้าสนับสนุนให้มีการหารือระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนาม
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการธนาคารเป็นประจา เพื่อต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินการธนาคารที่เข้มแข็งภายในภูมิภาค
และตอบสนองต่อนวัตกรรมทางด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อ เอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซีย น ครั้ง ที่ ๕๑ และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างเอกสาร จานวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรอง (โดยไม่มีการลงนาม) ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ต่า งประเทศอาเซีย น ครั้งที่ ๕๑ และการประชุม รัฐ มนตรีอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง ระหว่า งวัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ สาธารณรัฐ สิงคโปร์ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว
ประกอบด้วย (๑) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ (๒) ร่างแถลงการณ์ของรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนและรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (๓) ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในการประชุมอาเซียน
ว่า ด้ว ยความร่วมมือด้า นการเมือ งและความมั่น คงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (ARF) (๔) ร่า งแถลงการณ์การประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางการบิน : ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
กองบริหารงานสารสนเทศ
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(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

(๕) ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือ
ในการจัดการภัยพิบัติ (๖) ร่างรายการกิจกรรมที่เป็นทางการ (Track 1) สาหรับปีกิจกรรม ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๐ ของการประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (๗) แผนงานการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้านความมั่นคงทางทะเล ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๐ (๘) แผนงานการประชุมอาเซียน
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกด้านการไม่แพร่ขยายและการลดอาวุธ (๙) แผนงาน
การประชุมอาเซียนว่าด้ว ยความร่วมมือด้านการเมือ งและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกด้านการทูตเชิงป้องกัน และ
(๑๐) แผนการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกด้านการบรรเทาภัยพิบัติ
ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๐ โดยการร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวจะเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุน
การดาเนินงานต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาในกรอบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงของประเทศไทย รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาท้าทายที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและ
ภูมิภาคในภาพรวม ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น
(๑) ในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ ควรเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนามาตรการป้องกัน
การฟอกเงินผ่านนวัตกรรมทางการเงิน และการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงการเร่งรัดความร่ว มมือ เพื่อ ยับ ยั้งการแพร่ระบาดของสารที่อ อกฤทธิ์ต่อ จิตประสาทชนิดใหม่ใ นอนุภูมิภาค ตลอดจน
การดาเนิ น งานด้ า นธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ทางดิ จิ ทั ล เพื่ อ สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น
(๒) ในร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือ
ในการจัดการภัยพิบัติ ควรให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate resilience) โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic
instrument) และ (๓) ในร่า งแถลงการณ์ร่ว มว่า ด้ว ยการสนับ สนุน สตรี สัน ติภ าพและความมั่น คงในการประชุม อาเซี ย น
ว่า ด้ว ยความร่วมมือ ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ควรเพิ่มเติมประเด็นการสนับสนุนบทบาทสตรี
ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตัดสิน ใจในทุกระดับเพื่อพัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมให้เงินอุดหนุ นแก่ศู นย์แพทย์ทหารอาเซียนเป็ นประจาทุ กปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จานวนปีละ ๓๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น การของศู น ย์ แ พทย์ ท หารอาเซี ย นดั งกล่ า ว โดยไม่ ต้ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเป็ น รายปี อี ก ทั้ งนี้
งบประมาณที่นามาดาเนินการได้บรรจุไว้ในกรอบวงเงินรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของสานักงบประมาณแล้ว อย่างไรก็ดี เห็นควร
ให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดาเนินการตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึนอัตราค่าจ้างขันต่้า)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงานไม่เกินสองร้อยคน และมีเงินได้พึงประเมินตามที่กาหนดหรือมีรายได้รวมกันไม่เกิน
หนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี สาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละสิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ดาเนินการต่อไปได้

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Focal Points Network on Women, Peace and Security ณ กรุงเบอร์ลิน
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบการรั บ รองร่ า งเอกสารผลลั พ ธ์ ก ารประชุ ม Focal Points Network on Women, Peace and
Security ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมให้รัฐสมาชิกดาเนินการตามวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง การสนับสนุนบทบาทขององค์การ
ระดับภูมิภาคและภาคประชาสังคมในการติดตามการนาวาระดังกล่าวไปปฏิบัติ การส่งเสริมบทบาทสตรีตั้งแต่ระดับรากหญ้า
จนถึงระดับผู้นาให้เป็นส่วนสาคัญต่อกระบวนการยุติธรรม การเน้นย้าความสาคัญของการวิเคราะห์ความขัดแย้งที่คานึงถึงประเด็น
ทางเพศและการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมการดาเนินการดังกล่าว การใช้ประโยชน์จากกลไกที่มีอยู่เพื่อติดตามและรายงานผล
การดาเนินการตามผลลัพธ์การประชุม การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และ
การเสริมสร้างการตรวจสอบได้ในกรณีความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพในสถานการณ์ขัดแย้ง และมอบหมายให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสู งสุด และสานักงานศาลยุติธรรมรับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงการปฏิบัติตามวาระ WPS ในระดับระหว่างประเทศเข้ากับ
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับชาติทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานาหลักการของความตกลงระหว่างเลขาธิการ
สหประชาชาติกับรัฐบาลของสมาชิก : คามั่นในการขจัดการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ (Compact between
the Secretary-General of the United Nations and the Government of … : Commitment to eliminate sexual exploitation
and abuse) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มาปรับใช้กับการปฏิบัติตามวาระสตรี สันติภาพ
และความมั่นคง (Women, Peace and Security) ด้วย เพื่อให้การดาเนินการของไทยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายด้านการพัฒนาบทบาทสตรีของไทยกับความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และปัญหาอุปสรรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การผลิตและการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ จากจานวนผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทั้งหมด ๑๑.๔๗ ล้า นราย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๖๐-๑๑ มิถุน ายน ๒๕๖๑ มีผู้มีสิท ธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
๑๑.๐๖ ล้านราย (ร้อยละ ๙๖)
๑.๒ การวางเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) จากเป้าหมายที่กาหนด
จะวางเครื่อ ง EDC ณ จุด จาหน่า ยสิน ค้า และบริก ารของหน่ว ยงานหรือ ร้า นค้า ที่รับ บัต รสวัส ดิก ารแห่งรัฐ ๔๕,๖๕๕ เครื่อ ง
ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้วางเครื่องแล้ว ๓๐,๔๖๐ เครื่อง (ร้อยละ ๖๖)
๑.๓ การจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานหรื อ ร้ า นค้ า ที่ รั บ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ งรั ฐ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ได้จ่ายเงินแล้วรวม ๓๐,๗๑๖.๔๔ ล้านบาท
๑.๔ การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรถโดยสารประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ
รถไฟฟ้า ได้พัฒ นาระบบเพื่อ รองรับ บัต รสวัส ดิก ารแห่งรัฐ ตามมาตรฐานกลางระบบตั๋ว ร่ว ม (แมงมุม ) ( Version 2.0) และ
กาหนดให้ผู้มีสิทธินาบัตรมา Reinitialize ที่สถานีรถไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้ชาระค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงินและสายสีม่วงได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งจะขยายการให้บริการให้สามารถใช้ได้กับระบบ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และรถโดยสารประจาทางของ ขสมก. ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๑.๕ ปัญหาอุปสรรค จากการลงพื้นที่ติดตามการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๘ เดือนที่ผ่านมา ยังคงพบปัญหา
ร้า นธงฟ้าประชารัฐทาผิดหลักเกณฑ์ ซึ่งสานักงานคลังจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ และกรมบัญชีกลาง
ได้สั่งการให้สานักงานคลังจังหวัดเรียกคืนเครื่อง EDC จากเจ้าของร้านดังกล่าวแล้ว และจะไม่ให้วางเครื่อง EDC ของโครงการ
ให้แก่ร้านค้าเหล่านี้
๒. ให้ก ระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณา
เพิ่มช่องทางการชาระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มากยิ่งขึ้น เช่น การชาระเงินผ่าน QR code เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการด้าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กับฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ พบว่า ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แต่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีจานวน ๒๑๑,๗๔๕ ราย โดยผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว
จะต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสถานะครัวเรือนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้มีผู้มาให้ข้อมูลสถานะครัวเรือน
เพิ่มเติมเพียง ๖๒,๕๖๕ ราย (ร้อยละ ๒๙.๕) ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๒๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิม แต่ไม่ปรากฏชื่อ
ในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หากไม่มาให้ข้อมูล
ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะระงับสิทธิ์การรับเงินของผู้มีสิทธิ์รายเดิม ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่ไม่ มีชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างครบถ้วน และไม่ให้เกิดกรณี
ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมที่มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ถูกระงับสิทธิ์การรับเงิน เช่น
๒.๑ จัดทาคาชี้แจงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับการให้ผู้มีสทิ ธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบสถานะครัวเรือนให้ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อประชาสัมพันธ์
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือกลไกในระดับพื้นที่เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้ครบถ้วน
๒.๒ พิจารณากาหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการมาให้ข้อมูล
ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน
๒.๓ กาหนดมาตรการรองรับกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ไม่สามารถมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช้าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการ
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ข้อ ๑ จากเดิม “๑. ... (๓) วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จานวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน (๔) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) จานวน ๕๐๐ บาท
ต่อคนต่อเดือน และ (๕) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จานวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน” เป็น “๑. ... (๓) วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket/รถไฟฟ้า จานวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และอนุญาตให้จ่ายเงินชาระค่าโดยสาร
ได้เกินวงเงิน ๕๐๐ บาท ๑ ครั้งต่อเดือน โดยวงเงินที่เกินจะนาไปหักจากวงเงินในเดือนถัดไป (๔) วงเงินค่าโดยสารรถบริษัท ขนส่ง จากัด
(บขส.) จานวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และ (๕) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จานวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน”
๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ เร่งรัดการดาเนินการเชื่อมต่อระบบการชาระเงินของการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และรถโดยสาร
ประจาทางของ ขสมก. เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กระทรวงการคลังกาหนด
๒.๒ เร่งรัดการเจรจากับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจานวนมาก เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถโดยสารรถไฟฟ้าได้ทุกสายทาง
๒.๓ ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) เร่งดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มสี ทิ ธิ
นาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยลงทะเบียนใช้สิทธิที่สถานีร ถไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้การจัดสวัสดิการสังคมและ
การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป ตามความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แก่ชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีไ ฟฟ้าใช้ โดยให้นากลไกประชารัฐ
มาสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงพลังงานรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการดาเนินการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจาก Solar Cell ในครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งการจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์
และสร้า งแรงจูงใจให้ป ระชาชนผู้ไ ด้รับ ความเดื อ ดร้อ นยื่น ข้อ ร้ อ งเรีย นหรื อ ร้อ งทุก ข์ที่ศู น ย์ดารงธรรมของทุ ก ส่ว นราชการ
และทุกจังหวัด โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่น ๆ ด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยกากับติดตามการดาเนินการกรณีที่ประชาชน
ให้ข้อมูลหรือมีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม หรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้ประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทุกประเด็น รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของข้าราชการด้วย ทั้งนี้ ให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
และปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัดด้วย
๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ก ระทรวงศึกษาธิการ
เป็น หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งเร่งรัด การปฏิรูป การศึก ษาให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้น
การจัดการสะเต็มศึกษา (STEM Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ให้กระทรวงกลาโหมเร่งดาเนินการให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดให้มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความคุ้นเคยและมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ได้ตั้งแต่เด็กและพั ฒนาต่ อ ยอดต่ อไปเมื่ อเติบ โตขึ้ น และได้เล่าเรียนในระดั บสู งขึ้ นไปตามลาดั บ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
เร่งดาเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนาร่องก่อน โดยอาจพิจารณาดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ๑ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย
๓.๒ ให้ก ระทรวงศึกษาธิก ารรับ ไปดาเนินการให้โ รงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเช่นเดียวกับที่ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิช านี้ข องต่า งประเทศที่ดาเนิน การแล้ว ได้ผ ลดีเ ป็น ที่ป ระจัก ษ์ม าประยุก ต์ใ ห้เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพด้ว ย
เช่น กรณีของประเทศภูฏาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ และให้มี
การประเมินผลในปีการศึกษาต่อไปด้วย
๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณา
กาหนดแนวทางการดาเนินการให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนานโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัด
การดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
บูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก้ากับให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด้าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนีหรือลดหนี เปลี่ยนหนีนอกระบบเป็นหนีในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนีนอกระบบ
ขึนอีกในระยะยาว รวมทังให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพืนที่ โดยให้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท้าบัญชีสถานภาพหนี โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ส้าคัญให้ชัดเจนด้วย เช่น แหล่งที่มาของหนี
ข้อมูลเจ้าหนี/ลูกหนี จ้านวนหนีที่เกิดขึน เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานต่อไป นัน
ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการด้าเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
รวมทังให้ก้าชับ ติดตาม และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกหน่วยงานไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท้าผิด หรื อ
ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ท้าให้มีการปล่อยกู้นอกระบบด้วย
๖. ตามที่ได้มีข้อ สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐
ให้กระทรวงศึกษาธิ การเร่ งกากั บให้สถาบัน อาชี วศึ กษาทุ กจั งหวัดทั่ วประเทศจัด หลักสูตรการฝึก อบรมวิ ชาชี พและช่ างฝี มื อ
๒๓
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ และให้ครอบคลุมถึงการกาหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยในพื้ น ที่ รวมทั้ งให้ จั ด ทาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและต่ อ ยอดการพั ฒ นาฝี มื อ
ในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ถึงผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองด้วย และให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมื อดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
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๒๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแ หล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความส้าคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการด้าเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนัน ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) เป็นต้น (๙) การเตรีย มการเพื่ อ รองรั บสั งคมผู้สู ง อายุ โดยพิจารณาก้าหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการด้ารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๒๕
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๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน
รายงานผลการสร้างเสริมสุขภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ้าปี ๒๕๖๐
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่ง พระราชบัญ ญัติก องทุน สนับ สนุน การสร้า งเสริม สุข ภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจาปี ๒๕๖๐ ตามที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สถานการณ์ปัจ จัย เสี่ย งหลัก ต่อ สุข ภาพและผลงานเด่น ในปี ๒๕๖๐ ได้แ ก่ (๑) เดิน หน้า สร้า งสังคมไทย
ปลอดควันบุหรี่ (๒) ปกป้องเยาวชนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๓) ร่วมสร้างกลไกป้องกันอุบัติเหตุระดับพื้นที่
อย่างยั่งยืน (๔) ร่วมวางฐานรากพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตเด็กไทยทุกช่วงวัย (๕) สร้างภูมิคุ้มกันลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(NCDs) (๖) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า” (๗) Balloon Model สร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน และ (๘) พัฒนา
Model ส่งต่อ “การให้” สร้างสรรค์สังคมเพื่อทุกคน
๒. ผลการดาเนินงานสาคัญตามเป้าประสงค์ ๖ เป้าประสงค์ ในปี ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก โดยการสาน
และเสริมพลังการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อให้บรรลุผลในการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และสิ่งเสพติด การลดอุบัติเหตุจราจรและอุบัติภัย สร้างสุขนิสัยในการออกกาลังกาย และการบริโภคอาหารสุขภาพ (๒) พัฒนา
กระบวนการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ โดยพัฒนากลไกที่จาเป็นสาหรับการลดปัจจัยเสี่ยงนอกเหนือจากเป้าประสงค์ท่ี ๑
และสร้างขีดความสามารถของบุคคลที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (๓) พัฒนา
ต้นแบบสุขภาวะ โดยเพิ่มขีดความสามารถเชิงสถาบันและส่งเสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรในการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม
หรือ แก้ไ ขปัญหาสาคัญของตน โดยพัฒ นากระบวนการต้น แบบและกลไกขยายผลเพื่อ มุ่งพัฒ นาสังคมสุข ภาวะในระยะยาว
อย่างยั่งยืน (๔) สร้างความตื่นตัวและค่านิยมใหม่ในสังคม โดยสร้างค่านิยมและโอกาสการเรียนรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะผ่าน
ระบบสื่อและวิถีทางปัญญาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ให้สังคมไทยให้ความร่วมมือ
กับการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบรรลุเป้าประสงค์อื่น ๆ (๕) ขยายโอกาสในการสร้างนวัตกรรม โดยขยายโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ ทาให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง การสร้างผู้นาและประชาชน
ได้รับผลประโยชน์จริง และ (๖) ส่งเสริมสมรรถนะของระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ โดยเพิ่มสมรรถนะระบบบริการ และระบบ
สนับสนุนในการสร้างเสริมสุขภาวะ และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการทั้งในประเทศและนานาชาติ
๓. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการทางานในปี ๒๕๖๐ ได้แก่ (๑) รายงานของคณะกรรมการประเมินผล
(๒) รายงานของคณะอนุกรรมการกากับดูแลการตรวจสอบภายใน และ (๓) รายงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู ้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
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๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
จัดทาแผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ โดยให้ครอบคลุมทั่งฝั่งทะเล
อันดามันและอ่าวไทย โดยให้เร่งจัดทาแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการจั ดทาแผนฯ รวมทั้งให้สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีได้ มีข้อสั่ง การในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วในคราวประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้
ให้ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
และตาราเรียน การศึกษานอกระบบ การอาชีวศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการทางาน เป็นต้น
๒.๒ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเพื่อการปฏิรูปตารวจต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในองค์กร การแต่งตั้งโยกย้าย กลไกการรับเรื่องร้องเรียน
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบและการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ เป็นต้น
๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลการทาการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทาให้เกิดการบุกรุกและตัดไม้ทาลายป่า
โดยให้นาข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาใช้ประกอบการดาเนินการด้วย พร้อมนี้ให้พิจารณา
กาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นรูปธรรม
แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมื อดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ งขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
กองบริหารงานสารสนเทศ
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรั ดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้ น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
๒๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) เป็น ต้น (๙) การเตรีย มการเพื่อ รองรับ สังคมผู้สูงอายุ โดยพิจ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แก่ชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ โดยให้นากลไกประชารัฐ
มาสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงพลังงานรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการดาเนินการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจาก Solar Cell ในครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งการจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์
และสร้า งแรงจูงใจให้ป ระชาชนผู้ไ ด้รับ ความเดื อ ดร้อ นยื่น ข้อ ร้ อ งเรีย นหรื อ ร้อ ง ทุก ข์ที่ศู น ย์ดารงธรรมของทุ ก ส่ว นราชการ
และทุกจังหวัด โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่น ๆ ด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยกากับติดตามการดาเนินการกรณีที่ประชาชน
ให้ข้อมูลหรือมีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม หรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้ประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทุกประเด็น รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของข้าราชการด้วย ทั้งนี้ ให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
และปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัดด้วย
๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็น หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้น
การจัดการสะเต็มศึกษา (STEM Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ให้กระทรวงกลาโหมเร่งดาเนินการให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดให้มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความคุ้นเคยและมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ได้ตั้งแต่เด็กและพัฒนาต่อยอดต่อไปเมื่อเติบโตขึ้น และได้เล่าเรียนในระดับสูงขึ้นไปตามลาดับ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
เร่งดาเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนาร่องก่อน โดยอาจพิจารณาดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ๑ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปดาเนินการให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเช่นเดียวกับที่ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิชานี้ของต่า งประเทศที่ดาเนินการแล้วได้ผลดีเป็นที่ป ระจักษ์มาประยุกต์ให้เหมาะสมและมีป ระสิทธิภาพด้วย
เช่น กรณีของประเทศภูฏาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ และให้มี
การประเมินผลในปีการศึกษาต่อไปด้วย
๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณา
กาหนดแนวทางการดาเนินการให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนานโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

รับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัด
การดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
บูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้น อีก ในระยะยาว รวมทั้งให้เ ร่ง แก้ไ ขปัญ หาและปราบปรามผู้มีอิท ธิพ ลในพื้น ที่ โดยให้ป ระสานงานกับ กระทรวงการคลัง
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ จัด ทาบัญ ชีส ถานภาพหนี้ โดยมีข้อ มูล ต่า ง ๆ ที่สาคัญ ให้ชัด เจนด้ว ย เช่น แหล่งที่ม าของหนี้
ข้อ มูล เจ้า หนี้/ลูก หนี้ จานวนหนี้ที่เ กิด ขึ้น เป็น ต้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นการติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานต่อ ไป นั้น
ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
รวมทั้งให้กาชับ ติด ตาม และตรวจสอบเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ในทุ ก หน่ว ยงานไม่ ใ ห้เ ข้า ไปมีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการกระทาผิด หรื อ
ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ทาให้มีการปล่อยกู้นอกระบบด้วย
๖. ตามที่ได้มีข้อ สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐
ให้กระทรวงศึกษาธิ การเร่ งกากั บให้สถาบัน อาชี วศึ กษาทุ กจั งหวัดทั่ วประเทศจัด หลักสูตรการฝึก อบรมวิ ชาชี พและช่ างฝี มื อ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ และให้ครอบคลุมถึงการกาหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยในพื้ น ที่ รวมทั้ งให้ จั ด ทาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและต่ อ ยอดการพั ฒ นาฝี มื อ
ในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ถึงผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองด้วย และให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบการก าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ กษา
ประกอบด้วย เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาเสนอ สาหรับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ประธานกรรมการ
ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตาแหน่งได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา
ครั้งละ ๘,๐๐๐ บาท โดยให้จ่ายเบี้ยประชุมได้ไม่เกินเดือนละ ๒ ครั้ง หรือรวมกันไม่เกิน ๑๔ ครั้งในรอบปี
๒. สาหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อดาเนินการ
กรณีดังกล่าว ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแนวทางและหลักเกณฑ์
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต่อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการแผนการใช้เงินปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เนื่องจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัด ตั้งขึ้นใหม่ ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งเงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมากจากสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน จานวน ๒๔ ล้านบาท
๓๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ไม่เพียงพอต่อการดาเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ และแผนงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อดาเนินภารกิจ
ต่อไป โดยขอรับจัดสรรเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จานวน ๖๓๖ ล้านบาท และใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๘,๙๐๙ ล้านบาท ตามที่กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสนอ
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาบูรณาการการจัดทาแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้ถูกต้อง
ชัดเจน ตามความจาเป็นเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยไม่เกิดความซ้าซ้อน
กับการดาเนินงานของหน่วยงานอื่น แล้วให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขบัญชียาเสพติด
ท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ โดยเพิ่มวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ได้แก่ คีตามีน (ยาเค) เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุออกฤทธิ์
ในปัจจุบันเพื่อให้สามารถนามาตรการทางเลือกในการบาบัดฟื้นฟูมาใช้แทนการลงโทษหรือการดาเนินคดีได้แทน
๒. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญ
เป็นการแก้ไขข้อขัดข้อง เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มีการประชุมและทาหน้าที่ได้ รวมทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ
ในกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จานวน
๕,๙๔๙.๗๕ ล้านบาท เพื่อให้กองทุนฯ ดาเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยสานักงบประมาณจะพิจารณาแหล่งเงิน ความซ้าซ้อน และ
รายละเอียดของแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ และให้กองทุนฯ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจและ
กลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ดาเนินการอยู่แล้ว รวมทั้งให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามประเมินผลที่บ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ของกองทุนฯ
อีกทั้งกองทุนฯ จัดตั้งขึ้นในลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายรุ่นต่อ ๆ ไป จึงควรคานึงถึง
การบริหารกองทุนฯ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กองทุนฯ ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้อสั่ง การในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วัน ที่ ๑๒ มิถุน ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รับ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โรงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ทีช่ ัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๖๐
ให้ ก ระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการให้มีการจัดตั้ง
ตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร
และผู้จาหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณากาหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และพิจารณา
นากลไกประชารัฐ มาสนั บสนุน การดาเนิน การด้ว ย นั้น เพื่อ เป็น การสร้างรายได้ใ ห้แก่ป ระชาชนมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิด
ตลาดประชารัฐ อย่า งยั่ง ยืน ให้ก ระทรวงมหาดไทยเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ กระทรวงพาณิชย์แ ละหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
ขยายการดาเนิน การของตลาดดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการค้าปลีก และค้าส่ง สินค้า เกษตร สิน ค้า ประมง และสินค้าปศุสัตว์
และให้พิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้เหมาะสม โดยให้พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงตลาดในแต่ละภูมิภาค
โดยใช้กลไกประชารัฐด้วย เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
การสนับสนุนให้มีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายใน ๓ เดือน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๓
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๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคน้านมข้าว
ให้มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมสินค้าที่แปรรูปมาจากข้าวและให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสาหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นม
ที่มาจากสัตว์ รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของน้านมข้าว นั้น
ให้ ก ระทรวงสาธารณสุข ร่ว มกั บหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาดาเนิ นการส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการผลิต น้านมข้า ว โดยเพิ่ม
สารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นด้วย เช่น โปรตีน แคลเซียม ไอโอดีน เป็นต้น
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่จะมีการจัดการประกวด Miss Universe 2018 ขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ซึ่ง จะเป็น การส่งเสริม ภาพลัก ษณ์แ ละประชาสัม พัน ธ์ป ระเทศไทยได้ใ นหลากหลายมิติทั้งในด้า นการท่อ งเที่ย ว วัฒ นธรรม
และเศรษฐกิจ นั้น ให้ก ระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬ าเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสม
เช่น การเยี่ยมชม การใช้สถานที่ การอานวยการจราจรและความปลอดภั ย เป็นต้น เพื่อให้การจัด งานและกิจ กรรมต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ขึ้นที่ศูนย์ดารงธรรมของทุกจังหวัด และให้นาหนังสือและสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่
ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดี มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

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
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แก่ชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ โดยให้นากลไกประชารัฐ
มาสนับสนุนการดาเนินการดั งกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงพลังงานรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการดาเนินการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจาก Solar Cell ในครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งการจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์
และสร้า งแรงจูงใจให้ป ระชาชนผู้ไ ด้รับ ความเดื อ ดร้อ นยื่น ข้อ ร้ อ งเรีย นหรื อ ร้อ งทุก ข์ที่ศู น ย์ดารงธรรมขอ งทุ ก ส่ว นราชการ
และทุกจังหวัด โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่น ๆ ด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยกากับติดตามการดาเนินการกรณีที่ประชาชน
ให้ข้อมูลหรือมีข้ อร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม หรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้ประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทุกประเด็น รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของข้าราชการด้วย ทั้งนี้ ให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
และปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัดด้วย
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๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ก ระทรวงศึกษาธิการ
เป็น หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งเร่งรัด การปฏิรูป การศึก ษาให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้น
การจัดการสะเต็มศึกษา (STEM Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ให้กระทรวงกลาโหมเร่งดาเนินการให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดให้มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความคุ้นเคยและมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ได้ตั้งแต่เด็กและพั ฒนาต่ อ ยอดต่ อไปเมื่ อเติบ โตขึ้ น และได้เล่าเรียนในระดั บสู งขึ้ นไปตามลาดั บ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
เร่งดาเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนาร่องก่อน โดยอาจพิจารณาดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ๑ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย
๓.๒ ให้ก ระทรวงศึกษาธิก ารรับ ไปดาเนินการให้โ รงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเช่นเดียวกับที่ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนวิช านี้ข องต่า งประเทศที่ดาเนิน การแล้ว ได้ผ ลดีเ ป็น ที่ป ระจัก ษ์ม าประยุก ต์ใ ห้เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพด้ว ย
เช่น กรณีของประเทศภูฏาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ และให้มี
การประเมินผลในปีการศึกษาต่อไปด้วย
๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณา
กาหนดแนวทางการดาเนินการให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนานโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัด
การดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
บูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอ กระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้น อีก ในระยะยาว รวมทั้งให้เ ร่ง แก้ไ ขปัญ หาและปราบปรามผู้มีอิท ธิพ ลในพื้น ที่ โดยให้ป ระสานงานกับ กระทรวงการคลัง
และหน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ งเพื่อ จัด ทาบัญ ชีส ถานภาพหนี้ โดยมีข้อ มูล ต่า ง ๆ ที่สาคัญ ให้ชัด เจนด้ว ย เช่น แหล่งที่ม าของหนี้
ข้อ มูล เจ้า หนี้/ลูก หนี้ จานวนหนี้ที่เ กิด ขึ้น เป็น ต้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นการติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานต่อ ไป นั้น
ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
รวมทั้งให้กาชับ ติด ตาม และตรวจสอบเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ในทุ ก หน่ว ยงานไม่ ใ ห้เ ข้า ไปมีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการกระทาผิด หรื อ
ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ทาให้มีการปล่อยกู้นอกระบบด้วย
๖. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งกากับให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้ นที่ และให้ครอบคลุมถึงการกาหนดหลักสูตรการศึกษาอบรม
ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ รวมทั้งให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการพัฒนาฝีมือ
ในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ถึงผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองด้วย และให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย
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๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑. รับทราบกรณีบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (บมจ. การบินไทย) เห็นชอบให้สายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์
เป็น สายการบิน พัน ธมิต รในการขนส่ง ผู้ แ สวงบุญ พิธีฮัจ ย์ ช าวไทย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการลงนามในข้อ ตกลง
ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยกับสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑
ที่ผ่านมา โดยข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกาหนด (๑) การขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ให้แบ่งจานวนผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ฝ่ายละครึ่งหนึ่ง
ระหว่างสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยกับสายการบินแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบีย (๒) ไม่อนุญาตให้สายการบิน
ของประเทศอื่นนอกจากสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียดาเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต
จากกรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบีย และ (๓) ดาเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลาเท่านั้น
๒. เห็น ชอบยกเลิก มติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และเมื่อ วัน ที่ ๑๒ ตุล าคม ๒๕๕๓
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย และมีมติใหม่กาหนดให้สายการบินแห่งชาติที่รัฐบาล
ประเทศซาอุดีอาระเบียมอบหมาย และ บมจ. การบินไทย รับผิดชอบในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยแบบเช่าเหมาลา
ตามความตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยกับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ และกรมการบินพลเรือน
ซาอุดีอาระเบีย ที่จะมีขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์ จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โรงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย

๓๖
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๒.๒ ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับ
ชุมชนต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบ บให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
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และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ที่เป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

๓๘
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๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดาเนินการตามมติฯ ซึ่งประกอบด้วย ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น (๒) การพัฒนา
พื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา (๓) ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และ (๔) การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมติฯ ทั้ง ๔ เรื่องดังกล่าวได้ขอให้ทุกภาคส่วนในสังคม
ได้แก่ รัฐบาล หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรภาคีต่าง ๆ ทั้งธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชน ประชาสังคม
องค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิด
การปฏิบัติอย่า งเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการติดตามผลการดาเนิน การมาเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในคราวต่อ ๆ ไป
และเสนอต่อสาธารณะต่อไปด้วย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ
๒. ให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น เห็นควรให้หน่วยงานทุกภาคส่วนสนับสนุนมติดังกล่าวเพื่อสานพลังให้เกิดการขับเคลื่อน
สู่รูปธรรมและประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน และเห็นควรให้สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความหมายของกิจกรรมทางกาย
และพื้นที่เล่นแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด้าเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้น
ตามฤดูกาลที่ส้าคัญ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น และให้กระทรวงศึกษาธิการด้าเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้
ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึ งอีกทางหนึ่งเพื่อสื่อสารไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานของรัฐอื่นเร่งขยายผลการด้าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กว้างขวางมากขึ้น โดยให้พิจารณาเชิญชวน
จิต อาสาจากทุก ภาคส่ว นเข้า ร่ว มกิจกรรมรณรงค์การก้าจัดแหล่งเพาะพัน ธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน
สถานที่ราชการ เป็นต้น ด้วย
๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงการต่ า งประเทศ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเร่ งดาเนิ น การเพิ่ ม แหล่ ง การ ทาประมงในเขตประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลซึ่งได้มีการเจรจาความร่วมมือด้านประมงไว้แล้ว เช่น บรูไนดารุสซาลาม กินี โดยให้เพิ่มเติม
ศรีลังกาซึ่ง มีสัต ว์ท ะเลจานวนมากด้ว ย นั้น ให้ก ระทรวงการต่า งประเทศเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เป็น ต้น เร่งรัด การดาเนิน ความร่ว มมือ ด้านการทาประมงกับศรีลังกา
ให้เ ป็น รูปธรรมโดยเร็ว โดยให้เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทาประมง และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ
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ตลอดจนสนับสนุนการค้าและการลงทุนร่วมระหว่า งรัฐ บาลกับภาคเอกชนไทยในศรีลังกา ทั้งนี้ ให้กาหนดกลไกการติดตาม
ความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วย
๓. เพื่อให้การจัดสวัสดิการในด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ เช่น ข้าราชการพลเรือน
ตารวจ ทหาร เป็น ต้น เป็น ไปอย่า งเหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพ ให้ก ระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป็นต้น พิจารณากาหนดแนวทางการจัดสร้างที่พักอาศัย ตลอดจนหลักเกณฑ์การได้สิทธิเข้าพั กอาศัยสาหรับข้าราชการดังกล่าว
โดยให้คานึงถึงรูปแบบของที่พักอาศัย ขนาดและทาเลที่ตั้งที่จะจัดสร้างให้เหมาะสม และให้พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการรองรับ
เมื่อข้าราชการผู้ได้รับสวัสดิการด้านที่พักอาศัยดังกล่าวเกษียณอายุราชการ และจาเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยเป็นของตนเองด้วย
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว

๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการด้าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อน
งานด้านความปลอดภัยทางถนน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งพบว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนฯ (จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต) เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
คือ จังหวัดนครราชสีมา และประเภทรถที่ทาให้เสียชีวิตสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ในการนี้ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยปรับปรุงแนวทางและมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ๓ ด้าน
ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering) และด้านการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้
และจิตสานึก (Education) ซี่งมีแนวทางและมาตรการที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น (๑) แยกประเภทรถจักรยานยนต์ตามขนาดความแรง
ของเครื่องยนต์ (cc) ให้ชัดเจน พร้อมทั้งออกกฎหมายรองรับการใช้ความเร็วและการขอใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทของรถจักรยานยนต์
โดยคานึงถึงกลุ่มอายุผู้ขับขี่ และ (๒) ผลักดันให้มีการจัดทาช่องทางเดินรถสาหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะถนนเส้นทางที่วางแผน
จะสร้างใหม่ และ (๓) จัดหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เช่น อุปกรณ์ควบคุมผู้กระทาผิด
แทนการจาคุกในเรือนจาหรือกาไล EM (Electronic Monitoring) เป็นต้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อานวยการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อานวยการ
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์ จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง

๔๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โรงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ป ระชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็น สาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็นต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจ้าทุกวัน เช่น จ้านวนผู้ได้ รับบาดเจ็บ จ้านวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ย วกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเ ทาสาธารณภัย) และ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนิน การ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติห ลัก การร่า งพระราชกฤษฎีก ากาหนดท้อ งที่ง ดอนุญ าตให้ตั้ง สถานบริก าร พ.ศ. .... มีส าระสาคัญ
เป็นการปรับปรุงการกาหนดเขตพื้นที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ โดยตัดจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองบัวลาภู
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๖ พฤษภคม ๒๕๖๐ และ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) กาหนดให้เป็นเขต
พื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้ รวมทั้งกาหนดจังหวัดที่เป็นพื้นที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการที่เหลืออยู่ จานวน ๒๒ จังหวัด
ให้รวมอยู่ในร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เพียงฉบับเดียว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรั บ ความเห็น ของสานัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ
ที่เ ห็น ควรกากับ ดูแ ลให้เ จ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ควบคุม การขออนุญ าตตั้ งสถานบริก ารให้เ ป็น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้
อย่างเข้มงวด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
สาธารณสุข

๔๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สานักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบร่า งพระราชบัญ ญัติโ อนงบประมาณนรายจ่า ย พ.ศ. .... ที่สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ มีสาระสาคัญให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นบางรายการ ไปตั้ งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เป็นจานวน ๑๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท ตามที่สานักงบประมาณเสนอ
และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป
๒. ให้สานัก งบประมาณได้รับ ยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโ ภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขย ายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลู กฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้ อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุก วัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่ มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
๔๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีได้มีข้อสั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๖๐
ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการให้มีการจัดตั้ง
ตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร
และผู้จาหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณากาหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และพิจารณา
นากลไกประชารัฐมาสนับสนุนการดาเนินการด้วย นั้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิด
ตลาดประชารัฐอย่างยั่งยืน ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิ ชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขยายการดาเนินการของตลาดดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์
และให้พิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้เหมาะสม โดยให้พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงตลาดในแต่ละภูมิภาค
โดยใช้กลไกประชารัฐด้วย เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
การสนับสนุนให้มีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายใน ๓ เดือน
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคน้านมข้าว
ให้มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมสินค้าที่แปรรูปมาจากข้าวและให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสาหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นม
ที่มาจากสัตว์ รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของน้านมข้าว นั้น
ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตน้านมข้าว โดยเพิ่ม
สารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นด้วย เช่น โปรตีน แคลเซียม ไอโอดีน เป็นต้น
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่จะมีการจัดการประกวด Miss Universe 2018 ขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ซึ่ง จะเป็น การส่งเสริม ภาพลัก ษณ์แ ละประชาสัม พัน ธ์ป ระเทศไทยได้ใ นหลากหลายมิติทั้งในด้า นการท่อ งเที่ย ว วัฒ นธรรม
และเศรษฐกิจ นั้น ให้ก ระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬ าเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสม
เช่น การเยี่ยมชม การใช้สถานที่ การอานวยการจราจรและความปลอดภั ย เป็นต้น เพื่อให้การจัด งานและกิจ กรรมต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วย
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๒.๒ ให้ก ระทรวงมหาดไทยร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ขึ้น ที่ศูนย์ดารงธรรมของทุกจังหวัด และให้นาหนังสือและสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่
ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มี โอกาสอ่านหนังสือดี มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าว
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าว ตามมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวภายในประเทศไม่ให้ตกต่าตามอานาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การดาเนินการ
ตามมติคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช) โดยคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืชมีมติ ดังนี้
๑.๑ กาหนดมาตรการห้ามนาเข้ามะพร้าวชั่วคราวในช่วงเวลา ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม) ของปี ๒๕๖๑ และ
จะพิจารณาทบทวนสถานการณ์ว่ายังมีความจาเป็นหรือไม่
๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) แก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้อานาจของประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๑๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยระบุว่า จะไม่พิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณีความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้ า โลก (WTO) ส าหรั บ ภาษี น อกโควตา ส าหรั บ การน าเข้ า มะพร้ า ว พิ กั ด ศุ ล กากร ๐๘๐๑.๑๒๐๐ (มะพร้ า วทั้ งกะลา)
๐๘๐๑.๑๙๑๐ (มะพร้าวอ่อน) และ ๐๘๐๑.๑๙๙๐ (มะพร้าวอื่น ๆ)
๑.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันหารือและติดตามสถานการณ์ในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาความจาเป็นที่จะต่ออายุมาตรการ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็ นควร
ดาเนิน มาตรการตามที่จาเป็น และเหมาะสมเพื่อ ป้อ งกัน การถูก ร้อ งเรีย นหรือ ฟ้อ งร้อ งว่า มีก ารดาเนิน การขัด ต่อ พัน ธกรณี
ระหว่างประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓. ให้ก ระทรวงพาณิชย์ไ ด้รับ การยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ด้านการตลาด
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การมาตรการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและรั ก ษาเสถี ย รภาพราคาข้ า ว ปี ก ารผลิ ต ๒๕๖๑/๖๒
ด้ า นการตลาด ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ โครงการที่ดาเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน ๒ โครงการ
กรอบวงเงินงบประมาณ ๖๕,๐๑๖.๙๘ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี กรอบวงเงินงบประมาณ ๖๔,๕๐๙.๑๗ ล้านบาท
และ (๒) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร กรอบวงเงินงบประมาณ ๕๐๗.๘๑ ล้านบาท
โดยภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น เห็นควรให้ ธ.ก.ส. จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามผลการดาเนินการจริง
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป สาหรับวงเงินชดเชยส่วนต่างที่อาจจะเกิดขึ้น
จานวน ๒,๖๙๘.๕๐ ล้านบาท นั้น เห็นควรที่กระทรวงพาณิชย์และ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการดังกล่าว
จะต้องบริหารจัดการระบายข้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยคานึงถึงวิธีการและขั้นตอนที่มีความโปร่งใส ชัดเจน โดยนาข้าวที่ผ่าน
การตรวจนับปริมาณและมีการตรวจวิเคราะห์และจัดระดับคุณภาพแล้วมาระบายตามจังหวะเวลา และช่องทางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ การกาหนดเกณฑ์ราคาขั้นต่าจะต้องไม่เป็นการชี้นาราคาข้าวในตลาด รวมถึงจากัดความเสี่ยงและความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบ ตลอดจนมีการติดตามการดาเนินโครงการและพิจารณาทบทวน
๔๖
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ให้เหมาะสมกับสถาพการณ์ ทั้งนี้ หากได้ดาเนินการตามขั้นตอนและคานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบแล้ว และยังมี
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรก
๑.๒ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ซึ่งดาเนินการ
โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรอบวงเงินงบประมาณ ๕๗๒ ล้านบาท หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการค่าชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าในการเก็บสต็อก
ที่เสนอตั้งไว้ จานวน ๑๗๑.๕๑๙๙ ล้านบาท เป็นลาดับแรก หากไม่เพียงพอให้กรมการค้าภายในปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรื อ จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ เสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
๑.๓ การดาเนินโครงการในภาพรวมดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งดาเนินการอย่างโปร่งใส คานึงถึงความคุ้มค่า ต้นทุนที่เหมาะสม
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงการลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาว อันจะนาไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐในภาพรวม โดยพิจารณาเป้าหมายและประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ควรพิจารณาบูรณาการการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งกับโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหรือดาเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรรูปแบบอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากกว่าการปลูกข้าว และควรเชื่อมโยงข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ ป ลู ก ข้ าวที่ มีรายได้น้อ ยที่ ขึ้ นทะเบียนกับ กระทรวงการคลังด้ว ย เพื่ อ ให้ ก ารใช้ งบประมาณเป็ นไปอย่ างมีป ระสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังกากับดูแลโครงการสินเชื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างเคร่งครัดและไม่ก่อให้เกิดภาระทางด้านงบประมาณที่เพิ่มเติมจากกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้
๔. ให้สานัก งานปลัด สานัก นายกรัฐ มนตรีติด ตามและตรวจสอบการดาเนิน การตามมาตรการฯ ให้ถูก ต้อ ง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินมาตรการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีทราบทุก ๓ เดือนด้วย
๕. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธาน กนป. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุ ม กนป. ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๑ กนป. ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. ชุดใหม่ แทนที่ชุดเก่าที่หมดวาระลง และนารายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อแต่งตั้งตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนาม
ในคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. แล้ว
๒. การประชุม กนป. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒.๑ กนป. มีมติรับทราบมาตรการการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยมอบหมายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ด้านการผลิตพิจารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
๒.๒ กนป. มีมติเห็นชอบ ๖ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ามันตามยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (๒) มาตรการการปรับสมดุลน้ามันปาล์มในประเทศ (๓) มาตรการ
กาหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม (๔) มาตรการการส่งเสริมการใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B 20 (๕) มาตรการการส่งเสริม
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

การปลูกปาล์มน้ามันพันธุ์ดี และ (๖) มาตรการอื่น ๆ ประกอบด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลและการกาหนด
เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม และปัญหาการถ่ายลา/ผ่านแดนน้ามันปาล์มของมาเลเซียไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านผ่านไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับ ทราบโครงการขยายเวลาชาระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้สินของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
ส่งเสริมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ โดยเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลา
ชาระหนี้ต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจ และจะได้รับ
การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
และจัดหาปัจจัยการผลิตได้ รวมทั้ง ธ.ก.ส. จะส่งเสริมการออมที่เหมาะสมให้กับเกษรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย
๒. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ดาเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๒๔.๘๕ ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.
จะต้องคานึงถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการฯ อย่างรอบคอบ ตลอดจนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอทาความตกลงรายละเอียดกับสานักงบประมาณ
ตามผลการดาเนินการจริงต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ก ระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ดาเนินการในส่ว นที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น (๑) มอบหมายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร การปรับปรุงระบบการผลิต
ให้ เ ข้ า สู่ ร ะบบการเกษตรแบบผสมผสานโดยเปลี่ ย นจากการผลิ ต พื ช เชิ ง เดี่ ย วมาสู่ ก ารปลู ก พื ช หลากหลายชนิ ด รว มถึ ง
กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้มีการดาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และ (๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยอื่น
ที่เป็นหนี้สถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ตามมาตรการลดภาระหนี้
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อยให้ได้รับความช่วยเหลือที่เท่าเที ยมและทั่วถึงเช่นกันด้วย เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๔. ให้กระทรวงการคลังได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์

๔๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สร รได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว
ทราบอย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจัดให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ
เช่น วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๖๐
ให้ ก ระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการให้มีการจัดตั้ง
ตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกร
และผู้จาหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณากาหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และพิจารณา
นากลไกประชารัฐ มาสนับ สนุนการดาเนินการด้ว ย นั้น เพื่อ เป็น การสร้า งรายได้ใ ห้แ ก่ป ระชาชนมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิด
ตลาดประชารัฐ อย่า งยั่ง ยืน ให้ก ระทรวงมหาดไทยเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ กระทรวงพาณิชย์แ ละหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
ขยายการดาเนินการของตลาดดังกล่า วให้ค รอบคลุมถึงการค้า ปลีก และค้า ส่งสิ น ค้าเกษตร สิน ค้า ประมง และสินค้า ปศุสัตว์
และให้พิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้เหมาะสม โดยให้พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงตลาดในแต่ละภูมิภาค
โดยใช้กลไกประชารัฐด้วย เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
การสนับสนุนให้มีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เร่งดาเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายใน ๓ เดือน
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคน้านมข้าว
ให้มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมสินค้าที่แปรรูปมาจากข้าวและให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสาหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นม
ที่มาจากสัตว์ รวมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของน้านมข้าว นั้น
ให้ ก ระทรวงสาธารณสุข ร่ว มกั บหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งพิจ ารณาดาเนิ นการส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการผลิต น้านมข้า ว โ ดยเพิ่ม
สารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นด้วย เช่น โปรตีน แคลเซียม ไอโอดีน เป็นต้น

๕๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๒.๑ ตามที่จะมีการจัดการประกวด Miss Universe 2018 ขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสม
เช่น การเยี่ยมชม การใช้สถานที่ การอานวยการจราจรและความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วย
๒.๒ ให้ก ระทรวงมหาดไทยร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ขึ้น ที่ศูนย์ดารงธรรมของทุกจังหวัด และให้นาหนังสือและสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่
ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มี โอกาสอ่านหนังสือดี มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อานาจเจริญ
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ (๑) พัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน บนอัตลักษณ์ และความโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด (๒) พัฒนาระบบ
คมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัด ทั้งทางบก ทางอากาศ
ทางน้า และทางราง (๓) พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด (๔) สร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เน้นการส่งเสริม
การเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน (๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ (๖) ส่งเสริมและกระชับความร่วมมือ
การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว การยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พัฒนาความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ และการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ผ่านการขับเคลื่อนตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเพื่อดาเนินการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทาง/มาตรการในการดาเนินการเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นด้วย
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องศึกษาและกาหนดแนวทางในการดาเนินการ “สร้างภาพจาใหม่” ให้แก่จังหวัดต่าง ๆ โดยให้พิจารณาปรับ
เรื่องเล่า (story) ที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด และแนวทางการนาเสนอให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์
ของชุมชนในพื้นที่ที่ชัดเจน รวมทั้งให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้เป็น
“การท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน” เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจได้เข้ามาท่องเที่ยวและ
ใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี
เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส เพื่อประกาศ
เขตพื้นที่เมืองเก่าตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖
พร้อ มทั้งกรอบแนวทางการอนุรัก ษ์และพัฒ นาเมือ งเก่า เพื่ อ ให้ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งนาไปพิจ ารณาและจัดทารายละเอียด
เพื่อดาเนินการต่อไป
กองบริหารงานสารสนเทศ
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๑.๒ แนวทางการอนุรัก ษ์แ ละพัฒ นาเมือ งอู่ท องและเมือ งสรรคบุรี เพื่อ ให้ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งในพื้น ที่
นาไปปรับใช้ในการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองต่อไป
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม
และข้อเสนอแนะของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น ควรมีการศึกษาวางแผนจัดระบบการจราจร จัดระเบียบที่จอดรถเพื่อให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงพื้นที่เมืองเก่าได้สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางเข้าพื้นที่เมืองเก่าเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร
และสิ่งแวดล้อม และควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเร็วในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพประสานกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชนเพื่อนาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่ามีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๔. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูล
รายงานผลการดาเนินงานของเมืองเก่าไปประกอบการพิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ให้หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่ราษฎรไม่สามารถครอบครองได้ เช่น
เขตพื้น ที่โ บราณสถานเพื่อ ให้ป ระชาชนที่เ ข้ า ครอบครองหรื อ ทาประโยชน์ใ นเขตพื้น ที ่ดัง กล่า วอยู่ก ่อ นการประกาศฯ
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในบริเวณเขตพื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล
รวมถึงให้พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้
ปี ๒๕๖๐ (ช่วงภัยวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑.๒ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท
รวม ๓ ช่วงภัย ได้แก่ (๑) ช่วงภัยวันที่ ๕ กรกฎาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (พายุตาลัสและเซินกา) (๒) ช่วงภัยวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึง
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศ และร่องมรสุม) และ (๓) ช่วงภัยวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๓,๑๓๖.๗๓๕ ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่ กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในกรอบวงเงิน ๓,๑๓๖.๗๓๕ ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ได้แก่ (๑) ควรพิจารณาทบทวนแนวทางและขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม
และทันกับสถานการณ์ และควรให้ความสาคัญกับการกากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ระเบียบและขั้นตอนการดาเนินการของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรให้ความสาคัญ
กับการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรทุกรายที่ได้รับความช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบ
๕๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่เกี่ยวข้องก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ (๒) ควรพิจารณาแนวทางบรรเทาและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อาทิ การวางแผนการช่วยเหลือ/ฟื้นฟูในระยะสั้นอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่ วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้
ได้อย่างเพียงพอหลังการช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เกิดการปรับรูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และลักษณะ
ของภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ (๓) ควรกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนสาหรับการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติในระยะเร่งด่วนเพิ่มเติม นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
เป็นไปอย่างเหมาะสม ทันกับสถานการณ์ และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นระบบภายใต้ระเบียบ
ของทางราชการ ไปพิจารณาดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดาเนินโครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้า ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ความร่วมมือ
กองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น จานวน ๔๖๘,๙๑๒,๘๐๐ บาท ให้กองทัพบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) จานวน ๔๗ โครงการ ในพื้นที่ ๙ จังหวัด
(ได้แก่ จังหวัดแพร่ พะเยา พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี และพัทลุง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า
การเก็บกักน้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชน ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
โดยกองทัพบกรับความเห็นของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเกี่ยวกับ กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอคาขอ
งบประมาณจากสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อดาเนินโครงการขุดลอกสระเก็บน้าสาธารณะบึงหญ้า ตาบลหนองจิก อาเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการในพื้นที่เดียวกันกับโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นขอรับการสนับสนุน
จากกองทัพบกด้วย จึงเห็นควรให้กองทัพบกประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อบูรณาการแนวทางในการดาเนินการ
ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนการเสนอของบประมาณ และความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้า คูคลองต่าง ๆ ในปีต่อ ๆ ไป กองทัพบกควรประสานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดาเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้า คู คลองต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อให้การดาเนินโครงการ
เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไปดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงกลาโหมส่งแผนการดาเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อนาไปประกอบ
เป็นแผนดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศในภาพรวมต่อไปด้วย

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้ างราคาเชื้อ เพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้อมกับร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลั งงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ [Memorandum of
Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and
the International Renewable Energy Agency (IRENA)]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งอาเซี ย นและทบวงการพลั ง งานหมุ น เวี ย นระหว่ า งประเทศ
[ Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and
the International Renewable Energy Agency (IRENA)] และอนุมัติใ ห้เ ลขาธิก ารอาเซีย นหรือ ผู้แ ทนสามารถลงนามใน
นามของอาเซีย นได้ โดยร่า งบัน ทึก ความเข้า ใจฯ มีส าระสาคัญ เป็น ความร่ว มมือ ด้า นพลัง งานหมุน เวีย นที่สาคัญ ในระดับ
ภูมิภ าคเพื่อนาพาอาเซียนก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่อนาคตพลังงานที่มีคาร์บอนต่า สะอาด มั่ นคง ราคาถูก
และยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (APAEC 2016-2025) ที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ความมั่นคง และการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมอย่า งยั่งยืน และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่ว นพลังงานหมุนเวียน
ในภาพรวมการใช้พลังงานอาเซียนให้ได้ร้อยละ ๒๓ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้
กระทรวงพลังงานดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๒. ให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่เห็นควรพิจารณาประเด็นการเลือกใช้แหล่งและชนิดของเชื้อเพลิงที่มีความเหมาะสมและมีเสถียรภาพในระยะยาว การยอมรับ
จากทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่ สุด และควรคานึงถึงการเชื่อมโยงด้านพลังงาน
(Energy Connectivity) ในอาเซียน ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงาน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่สังคมคาร์บอนต่าได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรให้ความสาคัญกับประเด็นการเข้าถึงพลังงาน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการตระหนักและให้ความสาคัญในการใช้พลังงานหมุนเวียนตามบริบทของประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงาน
ของภูมิภาคต่อไป นอกจากนี้ อาเซียนควรพิจารณากาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้สอดคล้อง
ระหว่างความต้องการใช้พลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) และ
การสร้างหลักประกันการเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน โดยให้ความสาคัญทั้งในด้านความมั่นคง
ของพลังงาน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แก่ชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ โดยให้นากลไกประชารัฐ
มาสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงพลังงานรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการดาเนินการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจาก Solar Cell ในครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งการจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์
และสร้า งแรงจูงใจให้ป ระชาชนผู้ไ ด้รับ ความเดื อ ดร้อ นยื่น ข้อ ร้ อ งเรีย นหรื อ ร้อ งทุก ข์ที่ศู น ย์ดารงธรรมของทุ ก ส่ว นราชการ
และทุกจังหวัด โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนิน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่น ๆ ด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยกากับติดตามการดาเนินการกรณีที่ประชาชน
ให้ข้อมูลหรือมีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม หรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้ประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทุกประเด็น รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของข้าราชการด้วย ทั้งนี้ ให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
และปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัดด้วย
๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ก ระทรวงศึกษาธิการ
เป็น หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งเร่งรัด การปฏิรูป การศึก ษาให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้น
การจัดการสะเต็มศึกษา (STEM Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ให้กระทรวงกลาโหมเร่งดาเนินการให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดให้มี การเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความคุ้นเคยและมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ได้ตั้งแต่เด็กและพั ฒนาต่ อ ยอดต่ อไปเมื่ อเติบ โตขึ้ น และได้เล่าเรียนในระดั บสู งขึ้ นไปตามลาดั บ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
เร่งดาเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนาร่องก่อน โดยอาจพิจารณาดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ๑ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย

๕๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓.๒ ให้ก ระทรวงศึกษาธิก ารรับ ไปดาเนินการให้โ รงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้แ ก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเช่นเดียวกับที่ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิชานี้ของต่างประเทศที่ดาเนินการแล้วได้ผลดีเป็น ที่ประจักษ์มาประยุกต์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย
เช่น กรณีของประเทศภูฏาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ และให้มี
การประเมินผลในปีการศึกษาต่อไปด้วย
๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณา
กาหนดแนวทางการดาเนินการให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนานโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัด
การดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
บูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้น อีก ในระยะยาว รวมทั้งให้เ ร่ง แก้ไ ขปัญ หาและปราบปรามผู้มีอิท ธิพ ลในพื้น ที่ โดยให้ป ระสานงานกับ กระทรวงการคลัง
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ จัด ทาบัญ ชีส ถานภาพหนี้ โดยมีข้อ มูล ต่า ง ๆ ที่ สาคัญ ให้ชัด เจนด้ว ย เช่น แหล่งที่ม าของหนี้
ข้อ มูล เจ้า หนี้/ลูก หนี้ จานวนหนี้ที่เ กิด ขึ้น เป็น ต้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นการติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานต่อ ไป นั้น
ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่อง
รวมทั้งให้กาชับ ติด ตาม และตรวจสอบเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ในทุ ก หน่ว ยงานไม่ ใ ห้เ ข้า ไปมีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการกระทาผิด หรื อ
ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ทาให้มีการปล่อยกู้นอกระบบด้วย
๖. ตามที่ได้มีข้อ สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐
ให้กระทรวงศึกษาธิ การเร่ งกากั บให้สถาบัน อาชี วศึ กษาทุ กจั งหวัดทั่ วประเทศจัด หลักสูตรการฝึก อบรมวิ ชาชี พและช่ างฝี มื อ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ และให้ครอบคลุมถึงการกาหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยในพื้ น ที่ รวมทั้ งให้ จั ด ทาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและต่ อ ยอดการพั ฒ นาฝี มื อ
ในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ถึงผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองด้วย และให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะครบระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๑ ต่อ ไปอีก เป็น ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๑ ถึงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๒
โดยให้ยังคงจัดเก็บ ในอัตราร้อยละ ๖.๓ (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ ๗ (รวมภาษีท้องถิ่น) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
สานักงบประมาณที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการขยายฐานการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มให้มีความครอบคลุมสินค้าและผู้ประกอบการต่าง ๆ
อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ สร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ และควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ภาษี มูลค่ าเพิ่ ม รวมทั้ งประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับ จากการชาระภาษีมูลค่ าเพิ่ ม โดยการขยายเวลาการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทาประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รบั ในครั้งนี้ให้ชัดเจน และกาหนดไว้ในแผนการคลัง
ระยะปานกลางให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้เป็นกรอบในการวางแผนการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ ตามนัยของมาตรา ๒๗
และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีการจัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ
หรือครอบครองที่ดินอันเป็ นทรัพย์สินของรัฐหรือเป็นเจ้าของห้องชุดที่มีมูลค่าเกิน ๕๐ ล้านบาท และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของห้องชุดรอการจาหน่ายซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ท่าเรือ โครงการทางด่วนพิเศษ หรือโครงการอื่น ๆ ซึ่งพื้นที่ที่จัดเก็บภาษีดังกล่าวกาหนดขอบเขตไว้ไม่เกินรัศมี ๕ กิโลเมตร
รอบพื้นที่โครงการฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ ควรพิจารณาไม่ให้เกิด
ความซ้าซ้อนในการจัดเก็บภาษี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มภาระกับประชาชน และคณะกรรมการพิจารณากาหนดพื้นที่จัดเก็บภาษี
ที่จ ะจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย ควรพิจ ารณากรอบหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกั บหลัก การของบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไปประกอบ
การพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้ก ระทรวงการคลังรับ ความเห็น ของกระทรวงคมนาคม สานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ถูกต้องตรงกันทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้เสียภาษีตามที่พระราชบัญญัติฯ กาหนด เพื่อให้เกิดความราบรื่นและสามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิท ธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งในขั้นตอนของการดาเนินงานควรให้มี
การพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานี ซึ่งอาจจะส่งผลต่อปริมาณผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินบุคคล พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยการที่บุคคลผู้ก่อตั้งทรั สต์ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลได้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินของตน
ให้แ ก่ผู้ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น ทรัสตี และให้ผลประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพย์สินตกแก่ผู้รับประโยชน์
ซึ่งมิใช่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ อันจะทาให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการกาหนดให้มีทรัสต์
เพื่อการจัดการทรัพย์สินสอดคล้องกับมาตรา ๑๖๘๖ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับประเด็น
เนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติฯ เช่น มาตรา ๘ ที่บัญญัติในวรรคแรกกับวรรคสองขัดแย้งกันเอง และมาตรา ๗๙ (๑) (๒)
และวรรคสาม การเข้าไปในสถานที่ตามที่ระบุมีความจาเป็นต้องขอหมายค้นหรือไม่ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับการอ้างอิงมาตรา
๕๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ในร่างพระราชบัญญัติฯ ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ในบางมาตรา เช่น มาตรา ๕๙ และมาตรา ๘๘ เป็นต้น นอกจากนี้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์
ตามร่างพระราชบัญญัติฯ น่าจะยังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการก่อตั้งทรัสต์โดยพินัยกรรม และในเรื่องบาเหน็จหรือค่าตอบแทน
ของทรัสต์จะถือว่าเป็นสาระสาคัญที่จะต้องมีระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามร่างพระราชบัญญัติฯ หรือไม่ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้ก ระทรวงการคลังรับ ความเห็น ของสานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
เกี่ยวกับการกาหนดอายุของกองทรัสต์ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงการกระจายตัวของความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจ
เนื่องจากกองทรัสต์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาความมั่งคั่งสาหรับผู้มีรายได้สูง และการกาหนดอายุกองทรัสต์นานเกินไป
อาจทาให้การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และควรศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการรวบรวมกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ ก รรมสั ญ ญาและการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ไว้ เ ป็ น ฉบั บ เดี ย ว เพื่ อ อานวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
จัดทาแผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ โดยให้ครอบคลุมทั่งฝั่งทะเล
อันดามันและอ่าวไทย โดยให้เร่งจัดทาแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทาแผนฯ รวมทั้งให้สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น 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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้ กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วในคราวประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้
ให้ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ผู้ป กครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
และตาราเรียน การศึกษานอกระบบ การอาชีวศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการทางาน เป็นต้น
๒.๒ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเพื่อการปฏิรูปตารวจต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในองค์กร การแต่งตั้งโยกย้าย กลไกการรับเรื่องร้องเรียน
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบและการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ เป็นต้น
๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลการทาการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทาให้เกิดการบุกรุกและตัดไม้ทาลายป่า
โดยให้นาข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาใช้ประกอบการดาเนินการด้วย พร้อมนี้ให้พิจารณา
กาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นรูปธรรม
แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโ ภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขย ายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบ บให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๕๘
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๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้า
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้ า BTS) เป็ น ต้ น และ (๑๒) การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาระบบสหกรณ์
โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวางเส้นทางน้าของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวางเส้นทางน้า
ของกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท) รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ แห่ง วงเงิน ๙๙๔.๕๘ ล้านบาท ขณะนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔
อยู่ร ะหว่า งการจัดซื้อ จัด จ้า ง จานวน ๑ แห่ง คิด เป็น ร้อ ยละ ๐.๙๓ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ แล้ว
จานวน ๕๔ แห่ง คิด เป็น ร้อ ยละ ๕๐ ตามที่ก ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ก ระทรวงคมนาคมเร่งรัด การดาเนิน การแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวางเส้นทางน้าให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการพิจารณากาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้า
บรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัด ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณากาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม
มิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัด ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) กรมทางหลวง กาหนดมาตรการป้องปราม มาตรการปราบปราม มาตรการประชาสัมพันธ์
และรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะในการควบคุมรถบรรทุกน้าหนักเกินเพิ่มเติม (๒) กรมทางหลวงชนบท กาหนดมาตรการระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาข้อกาหนดในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

และมาตรฐานความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง และ (๓) กรมการขนส่งทางบก ดาเนินการควบคุม กากับดูแลรถบรรทุกสินค้า
ตามกฎหมาย ตรวจสอบและจับกุมรถบรรทุกสินค้าที่จดทะเบียน และกาหนดมาตรการให้ใช้ประวัติการกระทาความผิดมาประกอบ
การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น พิจารณากาหนดมาตรการเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุม
มิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด และมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น ด้านพลังงาน
เชื้อเพลิง ด้านภาษี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนมาสู่ระบบราง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ
ที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แล้วรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น จานวน ๑,๓๕๓.๖๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่าง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑
จานวน ๑,๒๔๘,๑๑๐,๕๐๐ บาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐
จานวน ๑๒๓ แห่ง ของกระทรวงคมนาคม โดยแยกเป็น กรมทางหลวง จานวน ๖๓ แห่ง วงเงิน ๖๘๔,๖๖๑,๕๐๐ บาท และ
กรมทางหลวงชนบท จานวน ๖๐ แห่ง วงเงิน ๕๖๓,๔๔๙,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมกากับดูแลการดาเนินการของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
สามารถฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยเร็วตามแผนที่กาหนดไว้ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ และผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร) และผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ
โดยกระทรวงคมนาคมได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ทางราง ทางน้า และทางอากาศ ให้ครอบคลุมในภูมิภาคเดียวกัน และเชื่อมโยง
ด้านคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาค รวมถึงพื้นที่ชายแดน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางให้เกิดการเชื่อมโยงทั่วถึง
ตลอดแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทางบก ให้เป็นประตูเชื่อมต่อการเดินทางในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (๒) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง รองรับการเดินทาง
และการขนส่งสินค้า ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางเส้นทางเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอินโดจีน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)
และเชื่อ มไปถึงจีน (๓) การพัฒ นาระบบคมนาคมขนส่งทางน้า ให้ส ามารถใช้ป ระโยชน์ไ ด้เ ต็ม ศัก ยภาพ และ (๔) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบิน
ของภูมิภาคอินโดจีน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

๖๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดาเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย -เชียงราย-เชียงของ
ระยะทางรวมประมาณ ๓๒๓ กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม ๘๕,๓๔๕ ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินการ ๗ ปี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๑ ให้โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
กากับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ (เรื่อง การกากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ) เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ ปรับกรอบระยะเวลาในการเปิดให้บริการรถไฟ สายเด่นชัย -เชียงราย-เชียงของ จากเดิมที่แจ้งว่า จะเปิด
ให้บริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น เปิดให้บริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน
๑.๓ ให้ รฟท. ดาเนินการตามมติคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ในคราวประชุ ม
ครั้ง ที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกาหนดเป็นเงื่อนไขให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. ต้องดาเนินการให้เกิด
ความชัดเจนก่อนดาเนินโครงการฯ นี้ ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การจัดทาแนวทางพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่ชัดเจน
(๒) การจัดทาแผนบูรณาการเส้นทางการคมนาคมของประเทศ (๓) การจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้คานึงถึง
การใช้ประโยชน์จากการดาเนินโครงการฯ และ (๔) การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม
๒. ให้กระทรวงคมนาคม รฟท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) อย่า งเคร่งครัด การสร้างความเข้าใจและชี้แจงความจาเป็น ของการดาเนินโครงการกับประชาชนในพื้นที่
หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการฯ และการเร่งจัดหาขบวนรถไฟและตู้สินค้าให้เพียงพอและสอดคล้อง
กับความต้องการ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยว
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคานึงถึงเป้าหมายและประเด็นในการพัฒนาจังหวัด
ตามแนวเส้นทางของโครงการฯ และจังหวัดใกล้เคียงตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
ให้ทราบโดยทั่วกันควบคู่ไปกับการส่งเสริมทางการตลาดและการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการด้วย
๔. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. เช่น พิจารณาทบทวนออกแบบสถานีของโครงการฯ ให้มีขนาดและรูปแบบ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าที่ได้ประมาณการไว้ เพื่อให้การใช้เงินลงทุนโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. สร้างการรับรู้และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นของการดาเนินโครงการฯ กับประชาชน
ในพื้นที่ที่ดาเนินโครงการฯ หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการฯ ให้ถูกต้องและทั่วถึง เพื่อป้องกันปัญหา
การร้องเรียน/คัดค้านต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการฯ
๖. สาหรับแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. ดาเนินการ
ตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ โดยค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเวนคืน และค่าจ้างที่ปรึกษาในการประกวดราคา วงเงินรวม ๑๐,๘๒๐ ล้านบาท ให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับ
รฟท. ส่วนค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง วงเงินรวม ๗๔,๕๒๕ ล้านบาท ให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้
ที่เหมาะสม และให้ รฟท. กู้ต่อ โดยให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นงบชาระหนี้ให้แก่ รฟท.
๗. ในส่วนของการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อดาเนินโครงการฯ ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. เสนอคณะกรรมการ
กากับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ (เรื่อง การกากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ) เพื่อพิจารณาวิธีการประกวดราคาโครงการฯ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๘. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๙. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. เร่งรัดการดาเนินโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ ระยะที่ ๒ โดยให้จัดลาดับ
ความสาคัญของการลงทุนพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ โดยคานึงถึงภาระงบประมาณ ความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
และศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้การลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งนาไปสู่เป้าหมายการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้าจากการพึ่งพาถนนเป็นหลักไปใช้การขนส่งทางรางที่มีต้นทุนต่ากว่าต่อไป
๑๐. ในการจัดหาขบวนรถไฟสาหรับโครงการฯ นี้ (และโครงการอื่น ๆ ด้วย) ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมในการจั ดหา โดยให้ผู้ประกอบการในประเทศที่มีศักยภาพเป็นผู้ดาเนินการแทน
การจัดหาจากต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และการลดภาระงบประมาณด้วย

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติและรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ที่มีวงเงินปรับ
ลดลงสุทธิ ๔,๒๔๙.๒๕ ล้านบาท จากเดิม ๑,๕๘๘,๘๘๓.๔๘ ล้านบาท เป็น ๑,๕๘๔,๖๓๔.๖๔ ล้านบาท
๑.๒ รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ
ที่มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้น ๑๓,๐๒๔.๐๘ ล้านบาท จากเดิม ๑๗๑,๒๖๓.๕๖ ล้านบาท เป็น ๑๘๔,๒๘๗.๒๓ ล้านบาท
๑.๓ อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนาไปให้กู้ต่อ และการค้าประกันเงินกู้
ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติ
การกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อดาเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรับปรุงครั้งที่ ๒
๑.๔ อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจาเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถดาเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดาเนินการ
ได้ตามความเหมาะสมและจาเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
๑.๕ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ผูก พัน การกู้เงินและ/หรือการค้าประกัน เงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑.๖ รับทราบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลัง วงเงิน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นตราสารหนี้ระยะยาว
๑.๗ รับทราบประมาณการการคลังในระยะปานกลางและระยะยาว และพื้นที่ทางการค้า (Fiscal Space)
ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๗๐ และแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐกาหนด

๖๒
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๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรกากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กาหนดไว้ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย
๓. ให้ก ระทรวงการคลังพิจ ารณาแนวทางในการบริหารเงิน คลังในแต่ล ะช่ว งเวลาให้อ ยู่ใ นระดับ ที่เหมาะสม
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศและลดภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๔. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น

๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได้บูรณาการการดาเนินงานร่วมกับคณะทางานพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) (D5) จัดทาขึ้น
เพื่อ ให้เ กิด ทิศ ทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ ชีว ภาพอย่า งยั่งยืน ซึ่งจะทาให้เ กิด การขับ เคลื่อ นการลงทุน ในอุต สาหกรรมชีวภาพ
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยสาระสาคัญของมาตรการฯ เป็นการกาหนดให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นาในอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (Bio Hub) อย่างครบวงจรภายในปี ๒๕๗๐ การกาหนดมาตรการและการดาเนินการที่สาคัญ ๔ มาตรการ คือ (๑) มาตรการ
ขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน และมาตรการสนับสนุน (๒) มาตรการเร่งรัดการลงทุน
ภายในประเทศ (๓) มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ และ (๔) มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ
โดยใช้กลไกความความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เป็นตัวขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. ให้ก ระทรวงอุต สาหกรรมและหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเร่ง รัด ดาเนิ น การตามมาตรการฯ ในส่ว นที่เ กี่ย วข้อ ง
ตามอานาจหน้าที่ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้รับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ควรคานึงถึงผลกระทบจากมาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุน
และสร้างปัจจัยสนับสนุนที่จะให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินการ จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างไร และควรมีการวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตในภาพรวม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และคานึงถึงภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่ประเทศไทยต้องการบรรลุผล เพื่อ ให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และควรมีการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพของประเทศไทยอย่ า งยั่ งยื น เป็ น ต้ น ไปพิ จ ารณา
ประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
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๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมื อดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ งขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรั ดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบั ติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
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๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจัดให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ
เช่น วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี
(๑๑) การกากับดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้า
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะ
สหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มี
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐ และจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
กิจการจากภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการหรือดาเนินการเพื่อสังคมมากขึ้น ตามที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ตัดร่างมาตรา ๒๙ (๑) เงินประเดิมที่รัฐบาล
จัดสรรให้ ออก ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุ นเวียน และให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เช่น การจัดตั้ง
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรา ๑๘ และกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรา ๒๙ ของร่างพระราชบัญญัติฯ
จะต้องไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานหรือกองทุนหมุนเวียนอื่นที่จัดตั้งไว้แล้ว และมาตรา ๑๙ (๒) ของร่างพระราชบัญญัติฯ
ให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มีอานาจการกู้ยืมเงินตามความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นั้น
กองบริหารงานสารสนเทศ
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ขอให้พิจารณาตามนัยมาตรา ๗ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีการก่อให้เกิดภาระทางการเงิน
การคลังแก่รัฐ ความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้ น นอกจากนี้ การกาหนดลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่กาหนดให้ต้องนาผลกาไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ กลับไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ อาจทาให้
ขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถขอรั บเงินสนับสนุนจากผู้ลงทุน
ภาคเอกชน นอกเหนือจากการสนับสนุนของภาครัฐและเงิน บริจาค ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ
๓. ให้ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การ
มหาชน) และให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเร่งรัดดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตามความเห็น
ของสานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็ น การก าหนดให้ไม้ยื นต้น ที่ มีมูลค่า ทางเศรษฐกิ จ เช่ น ต้ น ไม้ ตามบัญชี ท้ ายกฎหมายว่ าด้ว ยสวนป่ า เป็ น ทรั พย์ สินที่ ใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจได้ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลัก ประกันทางธุรกิจ ควรกาหนดประเภททรัพย์สินให้
มีความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย การที่กาหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ ตามบัญชีท้ายกฎหมาย ว่า
ด้วยสวนป่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ซึ่งมีถึง ๕๘ ชนิด นั้น โดยที่คาว่า “เช่น” หมายถึง ยกตัวอย่างสิ่งซึ่งมีอยู่
จานวนมากที่นามาแสดงได้ไม่หมด จึงมีผลทาให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนดต้นไม้ดังกล่าว เพราะแสดงให้เห็นว่า
นอกจากต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้แล้ว ยังมีต้นไม้อื่นที่ยัง มิได้
กาหนดไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้ด้วย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อของ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้าประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จานวน ๒ โครงการ
ได้แก่ โครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๓ และโครงการค้าประกันสินเชื่อ Portfolio
Guarantee Scheme ระยะที่ ๗ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าธรรมเนียมการค้าประกันและการจ่ายค่าชดเชย เป็นดังนี้
๑.๑ ภาระงบประมาณของโครงการค้าประกั นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๓
จานวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย การชดเชยค่าธรรมเนียมค้าประกันในปีแรก อัตราร้อยละ ๒ ต่อปี จานวน ๓๐๐ ล้านบาท
และการชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยอัตราร้อยละ ๑๘ ของวงเงินค้าประกัน จานวน ๒,๗๐๐ ล้านบาท เห็นควรให้ บสย. จัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
โดยในส่วนของการชดเชยค่าประกันชดเชยรายปี ให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค้าประกันสินเชื่อของโครงการก่อน
หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๑.๒ ภาระงบประมาณของโครงการค้าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๗ จานวน
๑๓,๕๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย การชดเชยค่าธรรมเนียมค้าประกันในอัตราเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๒.๒๕ ของวงเงินค้าประกัน
เป็น จานวนไม่เกิน ๓,๓๗๕ ล้านบาท และการชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยตลอดอายุโครงการ ๑๐ ปี เป็นเงินจานวนไม่เกิน
๑๐,๑๒๕ ล้านบาท เห็นควรให้ บสย. จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง โดยในส่วนของการชดเชยค่าประกันชดเชยรายปี ให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียม
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ค้าประกันสินเชื่อของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม
ตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลัง โดย บสย. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs
ที่ไ ม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินและไม่เคยใช้บริการค้าประกันสินเชื่อของ บสย. ก่อนเป็นลาดับแรก การกาหนด
คุณสมบัติผู้ประกอบการที่ขอรับการค้าประกันควรกระจายวงเงินให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs
รายเล็กในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันและความรับผิดชอบจ่ายค่าประกัน
ชดเชยต่อราย SMEs และการจ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุดต่อ Portfolio ซึ่งกาหนดตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายย่อย
หรือตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม SMEs ควรพิจารณาให้สะท้อนความเสีย่ งที่แท้จริง เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงการคลัง โดย บสย. ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการและสถาบันการเงินผู้เข้าร่วมโครงการ
ค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๓ และโครงการค้าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme
ระยะที่ ๗ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการให้ชัดเจนและทั่วถึง รวมทั้งให้ติดตามการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้การปรับลดอัตราการจ่ายค่าประกันชดเชยเป็นอุปสรรค
ต่อการขอรับสินเชื่อของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ด้วย

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
รายงานการค้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ด้านการส่งออกขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ ๑๒.๓
(YoY) หรือคิดเป็นมูลค่า ๑๘,๙๔๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น (๑) อุปสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดศั ก ยภาพ
สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การส่งออกไปยังตลาดสาคัญส่วนใหญ่ขยายตัวในระดับสูงกว่าเป้าหมาย
(๒) ราคาน้ามันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และ (๓) การส่งออกกระจายสู่ตลาดศักยภาพ และตลาดใหม่อื่น ๆ
ได้มากขึ้น เป็นต้น ด้านการนาเข้าคิดเป็นมูลค่า ๒๐,๒๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๒๐.๔ (YoY) เป็นการนาเข้าสินค้าต่าง ๆ
เช่น เชื้อเพลิง สินค้าทุน และวัตถุดิบกึ่งสาเร็จรูปเพื่อใช้ในการผลิตในประเทศ ส่งผลให้การค้าขาดดุล ๑,๒๘๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ด้า นสิน ค้า อุต สาหกรรมขยายตัว ที่ร้อ ยละ ๑๒.๒ (YoY) สิน ค้า ที่มีก ารขยายตัว ในระดับ สูง ได้แ ก่ รถยนต์แ ละส่ว นประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และน้ามันกึ่งสาเร็จรูป ในขณะที่การส่งออกรายตลาดขยายตั ว
เกือบทุกตลาด
๒. แนวโน้มการส่งออกปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในเกณฑ์ดี
และมีการกระจายตัวมากขึ้น โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีพื้นฐานการขยายตัวแข็งแกร่งจากการจ้างงานและมาตรการกระตุ้น
ทางด้านภาษี กลุ่มประเทศยูโรโซน แนวโน้มขยายตัวในด้านการส่งออกและการปรับตัวของตลาดแรงงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
ตามการสนับสนุนจากนโยบายการเงิน นอกจากนี้ เศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกัน อาทิ เศรษฐกิจจีน
แนวโน้มยั งไปได้ดี โดยได้รั บปั จจัยสนั บสนุ นจากการลงทุ น ภาคเอกชนและการส่ งออกขยายตั วสู ง ในขณะที่เ ศรษฐกิ จญี่ ปุ่ น
มีแนวโน้มขยายตัวต่า เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศยังอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
เทคโนโลยีอันจะส่งผลดีต่อการส่งออกไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ
เป็น การกาหนดให้มีกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
โครงการที่ให้บริการทางสังคม ผ่านหน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะลาบากทุกประเภท
ตลอดจนการจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจร
สาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เห็นควรกาหนดลักษณะของรายจ่าย
สวัสดิการและหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนให้ชัดเจน และควรมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
และสั งคมพิ จ ารณารายจ่ า ยเงิ น ของกองทุ น มิ ใ ห้ มี ค วามซ้าซ้ อ นกั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น รวมทั้ งดาเนิ น การตาม
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากอย่างเคร่งครัดด้วย นอกจากนี้
ควรเพิ่มปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์เข้าร่ว มเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล ได้ลงพื้นทีค่ รบ
ทั้ง ๔ รอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยจัดเวทีประชาคมครอบคลุมทั้ง ๘๒,๒๗๑ แห่ง
มีประชาชนเข้าร่วม ๘.๐๘ ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยไปสร้างการรับรู้และความเข้าใจตามกรอบหลัก
ในการดาเนินงาน ๑๐ เรื่อง และได้เพิ่มประเด็นที่สาคัญต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนของ
สานักงาน ป.ป.ส. สถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ และการนาแผนงาน/โครงการที่จะได้รับ
งบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้รับรู้ รับทราบ เป็นต้น
๒. ความก้าวหน้าการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๙๕,๗๕๘.๑ ล้านบาท มีแผนงาน/โครงการที่สาคัญ เช่น (๑) โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ๘.๖ ล้านคน โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์พัฒนาตน
๔.๐๕ ล้านคน (๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่ บ้าน/
ชุมชนละสองแสนบาท) มี ๘๐,๗๕๑ หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการแล้ว (จากทั้งหมด ๘๒,๒๓๓ หมู่บ้าน/ชุมชน) โดยคณะกรรมการ
บริหารงานอาเภอ/คณะกรรมการของกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว ๘๐,๗๕๑ หมู่บ้าน/ชุมชน และ (๓) โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์ พระราชาตามแนวทางประชารัฐ กองทุนละไม่เกินสามแสนบาท ได้จัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่กองทุนหมู่บ้านขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้น

๖๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับ ทราบการเพิ่ม เติม ขั้น ตอนและกระบวนการดาเนิน งานโครงการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เพื่อ ขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและข้อสังเกตของ
สานักงบประมาณที่เห็นควรเร่งรัดขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักการและกรอบระยะเวลาการดาเนินงานโครงการฯ และ
พิจารณากลไกการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สะท้อนทั้งประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งประเมินผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานโครงการฯ
ยังควรที่จะต้องยึดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยให้ตอบสนองต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้ก ระทรวงมหาดไทยได้รับ ยกเว้น การปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

ราคาสินค้า/บริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการนาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑-๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐มีนาคม ๒๕๖๑) สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง ๑๗ กลุ่มสินค้า ได้แก่ น้าหอมและเครื่องสาอาง ผลไม้ กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง นาฬิกาและ
อุปกรณ์ สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สาหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย เด็กหญิง และเนคไท สุราต่างประเทศ เลนส์ รองเท้าหนังและ รองเท้าผ้าใบ
แว่นตา ปากกาและอุปกรณ์ เครื่องประดับที่ทาด้วยคริสตัล ไวน์ กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ ดอกไม้ ผ้าทอทาด้วยขนสัตว์ ไฟแช็ค
และอุปกรณ์ และเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหารหรือใช้ตกแต่งภายในที่ทาด้วยคริสตัล มีมูลค่านาเข้ารวม ๒,๒๓๕.๗๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ร้อยละ ๑.๘๖ ของมูลค่านาเข้ารวม) ขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวลงในทุกไตรมาสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ๓๗๐.๕๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ ๑๙.๘๗) โดยสินค้าฟุ่มเฟือยที่ได้รับความนิยมสูงในช่วง ๒ ไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงต่อเนื่อง ได้แก่ สินค้ากลุ่มน้าหอมและเครื่องสาอาง กระเป๋าหนัง
และเข็มขัดหนัง นาฬิกาและอุปกรณ์ และสุราต่างประเทศ สาหรับอากรขาเข้าที่จัดเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยใน ๒ ไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามมูลค่ านาเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอากรขาเข้าที่จัดเก็บ
จากสินค้าฟุ่มเฟือยในไตรมาสแรกขยายตัวขึ้นหลังจากหดตัวต่อเนื่องในช่วง ๙ ไตรมาสที่ผ่านมา และอากรขาเข้าที่จัดเก็บจาก
สินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กองทุนหมุนเวียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบผลการพิจารณาการขอจัด ตั้งกองทุน ส่งเสริมวิส าหกิจเพื่อ สังคม ตามมติค ณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ และให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมรับความเห็นของสานักงบประมาณ
เกี่ยวกับแหล่งทุนและรายรับของกองทุนฯ ซึ่งมีที่มาจากเงินบริจาคหรือเงินสมทบตามที่กฎหมายกาหนด จึงไม่มีความจาเป็น
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ที่จะต้องกาหนดให้มีทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ รวมทั้งการดาเนิ นกิจการของกองทุนฯ จะต้องกาหนดมาตรการและกลไก
ที่เหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงหลักความเป็นกลาง หรือความมีส่วนได้เสียกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของแหล่งเงินทุน
ที่จะบริจาคหรือสมทบเป็นสาคัญ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุ นหมุนเวียนได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๑
๑.๑ ด้านการใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทั้ง ๒ เดือนขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนทั้ง ๒ เดือนขยายตัวในเกณฑ์สูง มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้ง ๒ เดือนขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า
อยู่ที่ ๑๘,๙๔๘ และ ๒๒,๓๓๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลาดับ มูลค่าการนาเข้าสินค้าทั้ง ๒ เดือนขยายตัวในเกณฑ์สูง การเบิกจ่าย
งบประมาณของรัฐบาลทั้งจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาล โดยเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น ๒๓๗,๙๐๒.๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑๓.๒ ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลลดลง
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๗๐,๙๓๑ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑๕.๓
๑.๒ ด้านการผลิต รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้ง ๒ เดือน
ขยายตัว ในเกณฑ์สูงต่ อเนื่อ ง ดัชนีผ ลผลิตสิน ค้าเกษตรทั้ง ๒ เดือ นขยายตัวต่อเนื่อ ง ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรโดยรวม
ของทั้ง ๒ เดือนปรับตัวลดลงตามการลดลงของราคาสินค้าเกษตรบางรายการ เช่น ยางพารา และอ้อย แม้ว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ที่ลดลงจะส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ปรับลดลง แต่ดัชนีรายได้เกษตรกรก็กลับมาเพิ่มขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทั้ง ๒ เดือนขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากกลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญ เช่น การผลิตยานยนต์ และการผลิตน้าตาล เป็นต้น
๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๑ อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อและอัตรา
การว่างงานยังอยู่ในระดับต่า การจ้างงานเพิ่มขึ้น ดุลการค้าและดุลบริการเกินดุล ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง
๒. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๑ ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องและ
กระจายตัวมากขึ้นในทุกภูมิภาค ตามการปรับตัวดีขึ้นของเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจในประเทศสาคัญ ๆ ทั้งเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
กลุ ่ม ประเทศยู โ รโซน และญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการขยายตั ว ของการบริ โ ภคภายในประเทศและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนซึ่งยังขยายตัวได้ดีตามการขยายตัวของการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
เศรษฐกิจประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ยังคงขยายตัวได้ดีตามการผลิต การบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจาปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจาปี ๒๕๖๐
โดยได้ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๘ แผนงาน จาก ๔๖ แผนงาน ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบการชาระเงินสาหรับตลาดทุน
(๒) การให้บริการระบบงานกลางสาหรับการซื้อขายกองทุนรวม (๓) การปรับกติการองรับรูปแบบการทาธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแทนคน
(๔) การศึกษาการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมและเป็นธรรมสาหรับตลาดทุนไทย (๕) การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย (๖) การพัฒนาทักษะและความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุนของไทย (๗) การอานวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการนาเงินไปลงทุนในประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) และ (๘) กฎหมาย
เพื่อ รองรับ ธุร กิจ สิน เชื่อ ที่อ ยู่อ าศัย สาหรับ ผู้สูงอายุ ส่ว นแผนงานที่เ หลือ อยู่ร ะหว่า งดาเนิน การ ทั้งนี้ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง

๗๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

จะทาการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาตลาดทุนฯ ผ่านตัวชี้วัดผลการดาเนินการ (KPI) ทั้งในระดับวิสัยทัศน์และระดับ
เป้าหมายหลัก ๔ ด้าน ในระยะครึ่งแผน (สิ้นปี ๒๕๖๒) เปรียบเทียบกับเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มีการ
ดาเนิน การอื่น ๆ ตามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๖๐ ได้แ ก่ การจัด ลาดับ ความสาคัญ ของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาตลาดทุนฯ การพัฒนาและกากับดูแลตลาดทุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายใหญ่และรายย่อย กลไก
ในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและกากับดูแลตลาดการเงินในภาพรวม และการพิจารณาศึกษาผลกระทบและความเสีย่ ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามแผนงานภายใต้
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลโดยเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๑

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลั ง อาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๒๒ และการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บ ทราบรายงานผลการประชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั งอาเซี ย น ครั้ งที่ ๒๒ (ASEAN Finance
Ministers’ Meeting : AFMM) และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๔
(ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting : AFMGM) เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การประชุม AFMM ครั้งที่ ๒๒ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และความคืบหน้าเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ ด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก เช่น ด้านศุลกากร ด้านการประกันภัยในอาเซียน ด้านการป้องกันอาชญากรรม
ทางการเงินและการต่อต้านการฟอกเงิน เป็นต้น
๑.๒ การประชุม AFMGM ครั้งที่ ๔ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) การสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งในการรับมือกับภัยพิบัติ และการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าการดาเนินการด้านการเงินการคลังอาเซียนภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕
เช่น การเปิดเสรีบัญชีทุนเคลื่อนย้ ายที่ ปัจจุ บันไทยได้ร่ว มจัดตั้ งกลไกการชาระเงิ นสกุล ท้อ งถิ่น แบบทวิภ าคี กับมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซียแล้ว และการเร่งเสริมสร้างศั กยภาพในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระบบดิจิทัลของประเทศสมาชิก เป็นต้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทาแถลงการณ์ร่วมของการประชุม AFMGM ครั้งที่ ๔
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเนื้อหาของถ้อยแถลงร่วมการประชุม
AFMGM ครั้งที่ ๔ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันไทยด้านนโยบาย ดังนั้น หากเป็นไปได้ ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องควรเสนอร่างถ้อยแถลงฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนตามนัยมาตรา ๔(๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนเข้าร่วมการประชุม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของไทยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และ
ร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน โดยข้อผูกพันเปิดตลาดบริการ
ชุดที่ ๑๐ ของไทยฯ มีสาระสาคัญเป็นการผูกพันเปิดตลาดเพิ่มเติมจากข้อผูกพันฯ ชุดที่ ๙ โดยผูกพันเปิดตลาดบริการในรูปแบบที่ ๑
(การบริการข้ามพรมแดน) รูปแบบที่ ๒ (การบริโภคในต่างประเทศ) โดยไม่มีข้อจากัด รูปแบบที่ ๓ (การจัดตั้งธุรกิจในประเทศ)
โดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการอาเซียนเข้ามาลงทุนถือหุ้นได้ถึงร้อยละ ๗๐ ตามเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จานวน ๖ สาขาย่อย ภายใต้บริการสาขาการสื่อสารและสาขาการขนส่ง โดยสาขาบริการที่ผูกพันเพิ่มเติมดังกล่าวไม่เกินกว่า
กฎหมายปัจจุบัน และไม่มีผลให้ไทยต้องแก้กฎหมาย โดยไทยยังคงระบุข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาดตามที่ระบุในข้อผูกพันฯ ชุดที่ ๙
ได้แก่ การกาหนดให้กรรมการบริหารต้องมีสัญชาติไทย บุคคลหรือตัวแทนนิติบุคคลผู้ขอใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย และสงวนสิทธิ
ไม่ให้ต่างชาติถือครองที่ดิน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนาม
ในร่างพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารฯ แล้ว โดยอาเซียนได้กาหนดให้มีการลงนามพิธีสารฯ
ในการประชุ ม รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEM) ครั้ งที่ ๕๐ ซึ่ งจะจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖ สิ งหาคม-๒ กั น ยายน ๒๕๖๑
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคาที่มิใช่สาระสาคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์
ดาเนิน การตามมติ ค ณะรัฐ มนตรีเ มื่ อ วัน ที่ ๓๐ มิถุน ายน ๒๕๕๘ (เรื่อ ง การจัด ทาหนั ง สื อ สัญ ญาเกี่ ย วกั บ ความสัม พั น ธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่า งประเทศ)
๓. ให้ก ระทรวงการต่า งประเทศดาเนิน การออกหนัง สือ มอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างพิธีสารฯ
๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กาหนดในร่างพิธีสารฯ
๕. ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสานักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้พิธีสารฯ มีผลผูกพันต่อไป
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารฯ และข้อผูกพันดังกล่าวแล้ว
๖. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันการให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติ (นอมินี) เพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมายซึ่งจากัดสิทธิไม่ให้คนต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ที่กาหนด และดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทาความผิด
อย่างจริงจัง รวมทั้งเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกให้คนไทยตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศจากการกระทาดังกล่าว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้้าโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างเอกสารรวม ๕ ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ
เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสาร ประกอบด้วย (๑) ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น
ครั้งที่ ๑๑ (๒) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-คงคา ครั้งที่ ๙ (๓) ร่างถ้อยแถลงประธานร่วม
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๘ (๔) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้าโขง
ตอนล่าง ครั้งที่ ๑๑ และ (๕) ร่างถ้อยแถลงร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้าในลุ่มน้าโขง
ตอนล่าง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและ
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การเสนอความริเริ่มในการจัดทาแผนแม่บทกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง -คงคา
เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศลุม่ น้าโขงและอินเดีย ควรพิจารณาถึงการสร้างอัตลักษณ์ของกรอบความร่วมมือดังกล่าว
รวมถึงโครงการ/แผนงานที่จะบรรจุไว้ในแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อสร้างความโดดเด่นและไม่ทับซ้อนกับโครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท
ของกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจุดเน้นและจุดยืนของไทย รวมทั้งผลประโยชน์
ที่ไทยจะได้รับภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง และกรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาค อาทิ ญี่ปุ่น
๗๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

(กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับญี่ปุ่น) อินเดีย (กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง-คงคา) สาธารณรัฐเกาหลี (กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง
กับสาธารณรัฐเกาหลี) และสหรัฐอเมริกา (ข้อริเริ่มลุ่มน้าโขงตอนล่าง) ตลอดจนบูรณาการสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
และแผนงานความร่วมมือที่มีอยู่แล้วทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยการประสานและสนับสนุนการทางานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยมีความเป็นเอกภาพ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
การบริหารจัดการแร่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหาร
จัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ฯ มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา คือ “การบริหารจัดการทรัพยากรแร่
แบบองค์รวมเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบให้เป็นฐานการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิ ต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน” โดยวางแนวนโยบายการบริหารจัดการแร่ในระยะ ๒๐ ปี ไว้ดังนี้ (๑) ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่
และวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (๒) การนาแร่มาใช้ประโยชน์ต้องมีดุลยภาพ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน (๓) การพัฒนากลไกในการอนุมัติอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ลดความซ้าซ้อน การปรับปรุงระบบการจัดสรรผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม และการเยียวยาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามหลักความรับผิดชอบ และ (๔) การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ
๑.๒ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฯ มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สัมพันธ์ และส่งเสริมกับการปฏิรูปและขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจาแนกเขตแหล่งแร่ เพื่อกาหนดพื้นที่แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และพื้นที่แหล่งแร่ เศรษฐกิจ เพื่อให้มีการรักษา
ใช้ทรัพยากรแร่อย่างรอบคอบ ใช้ประโยชน์เท่าที่จาเป็นและคุ้มค่าสูงสุด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การกาหนดนโยบายบริหารจัดการแร่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคั่งภายใต้ดุลยภาพ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากลไกระบบอนุญาตประทานบัตร
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ และระบบกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงาน และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแร่ของประเทศ โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแร่อย่างสมดุลและยั่งยืน
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การกาหนดนโยบายบริหาร
จัดการแร่ ควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและบริการในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย และก่อนยื่นคาขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการสารวจแร่หรือการทาเหมืองแร่ การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ฯ และแผนแม่บทการบริหา ร
จัด การแร่ฯ เพื่อ ให้ก ารบริห ารจัดการทรัพ ยากรแร่ข องประเทศเป็นไปอย่างสอดคล้องและสนับสนุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ให้ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกรมทรั พ ยากรธรณี ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเร่งรัดการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ชุด ใหม่ใ ห้แล้ว เสร็จ โดยเร็ว และให้นาความเห็น ของคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็น
การกาหนดพื้นที่เพื่อเป็นเขตอุตสาหกรรมสาหรับการทาเหมืองแร่และการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรแร่ ควรนาประเด็นดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเพื่อพิจารณาว่ามีความจาเป็นที่จะต้องปรับรายละเอียดของยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการแร่ฯ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฯ หรือไม่ก่อนที่จะนาไปสู่กระบวนการตามขั้ นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฯ ที่เสนอในครั้งนี้ ยังไม่ได้มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่า พื้นที่ใดสามารถใช้ดาเนินการ
ทาเหมืองแร่ได้ พื้นที่ใดควรเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ หรือพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่เพื่อการสารวจ ศึกษา วิจัยสาหรับการทาเหมืองแร่
ในอนาคตได้ จึงควรนาประเด็นดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ รวมทั้งความเห็นและข้อสังเกต
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติชุดใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ฯ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

๗๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
และนวัตกรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔
(ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบในหลักการให้ดาเนินโครงการทุนศึก ษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๕๐ ทุน แบ่งเป็นทุนระดับ
ปริญญาโท จานวน ๒๕ ทุน และทุนระดับปริญญาเอก จานวน ๒๕ ทุน งบประมาณในการดาเนินการทั้งสิ้น ๖๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สาหรับแหล่งเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการดาเนินโครงการดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตอานวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา
ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงาน ก.พ. สานักงบประมาณ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เช่น การส่งเสริ มให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทาวิจัยอย่างจริงจังหลังจากส าเร็ จ
การศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดสรรทุนกับแหล่งทุนอื่น ๆ การประเมินผลในเรื่องการนาความรู้หรือผลงานทางวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงที่เป็นรูปธรรม และการต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักวิจัยที่ พร้อมปฏิบัติงาน รองรับกิจกรรมวิจัย
และนวัตกรรมของภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. มอบหมายให้สานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนอัตรากาลังคนภาครัฐ
และแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาพรวมในระยะยาว (การจัดสรรทุนรัฐบาลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้พิจารณากาหนดกลไกและหลักเกณฑ์กลางที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาล
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้คานึงถึงสาขาวิชาที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ และการทดแทนอัตรากาลังคน
ในสาขาที่ขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้สานักงาน ก.พ. พิจารณากาหนดให้มีกลไกในการทบทวนแผนอัตรากาลังคน
ภาครัฐฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในการพัฒนาประเทศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย
๓. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดส่งเรื่องพร้อมทั้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น การกาหนดสัดส่วนของสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนและความต้องการในการเตรียม
และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การวิเคราะห์อัตรากาลังในภาพรวมและแผนอัตรากาลังคนเพื่อทดแทนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน
เป็นต้น ให้กับสานักงาน ก.พ. พิจารณาก่อนดาเนินการเสนอเรื่องดัง กล่าวเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย
และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๔ กระทรวง ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม (สถาบันการบินพลเรือน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สานักงานพัฒนา
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และกระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ดาเนินงานโครงการเร่งด่วน
ภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จาเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติ
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๓๙๐,๔๘๒,๙๐๐ บาท โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณกับสานักงบประมาณตามขั้นตอน ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะต้องคานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่นามาใช้ในโครงการ โดยร่วมกันติดตาม ประเมินผล
แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน และพัฒนา จนสามารถนามาเป็นหลักสูตรต้นแบบในการขยายผลสาหรับการเรียนการสอนปกติ สามารถ
ใช้ร่วมกันได้ทุกภูมิภาค และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งดาเนินการอย่างโปร่งใส
คานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายและประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่เห็นควรกาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอเพื่อประเมินความก้าวหน้าและผลที่ได้รับของโครงการ
ว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ เพื่อให้สานักงบประมาณใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

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.

๗๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๙
การรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยื น

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
จัดทาแผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ โดยให้ครอบคลุมทั่งฝั่งทะเล
อันดามันและอ่าวไทย โดยให้เร่งจัดทาแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการจั ดทาแผนฯ รวมทั้งให้สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น 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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้ กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วในคราวประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้
ให้ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
และตาราเรียน การศึกษานอกระบบ การอาชีวศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการทางาน เป็นต้น
๒.๒ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเพื่อการปฏิรูปตารวจต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในองค์กร การแต่งตั้งโยกย้าย กลไกการรับเรื่องร้องเรียน
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบและการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ เป็นต้น
๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลการทาการเกษตรในพื้ นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทาให้เกิดการบุกรุกและตัดไม้ทาลายป่า
โดยให้นาข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาใช้ประกอบการดาเนินการด้วย พร้อมนี้
ให้พิจารณากาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
เป็นรูปธรรม แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และกระบวนการการจัดที่ดินทากิน
ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (กรณีการจัดระบบการใช้ประโยชน์) พื้นที่นิคมสร้างตนเอง พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
(ฉบับที่แก้ไข) และพื้นที่ป่าชายเลน (ฉบับแก้ไข) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ซึ่ งที่ประชุม คทช.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ เช่น
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑.๑ รับทราบผลการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีพื้นที่เป้าหมายการจัด
ที่ดินทากินให้ชุมชน จานวน ๓๗๑ พื้นที่ ๖๖ จังหวัด เนื้อทีป่ ระมาณ ๑,๐๔๓,๓๐๖ ไร่ และรับทราบข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนของผู้ยากไร้
ที่ดินทากินของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จานวนทั้งสิ้น ๘๔๑,๑๗๐ ราย เป็นต้น
๑.๒ เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะเร่งด่วน และเห็นชอบกระบวนการ
การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลใน (๑) พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (๒) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (๓) พื้นที่นิคมสร้างตนเอง
(๔) พื้นที่ป่าชายเลน (ขอปรับแก้กระบวนการการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนฯ จากเดิมเฉพาะในพื้นที่ป่าชายเลน อาเภอเมือง และ
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ทั่วประเทศ)
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็ นของสานักงบประมาณ
ในส่วนของงบประมาณ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาที่ดินทากินเร่งรัดการดาเนินการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ในการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออก
เอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ป ระชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว และมีข้อสังเกตเพิ่มเติม เช่น (๑) กรณีให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๓๔ ถึง มาตรา ๓๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (เกี่ยวกับการกาหนดสิทธิในที่ดิน) ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๐๒ มาบังคับใช้อีกครั้ง ซึ่งไม่มีผลกระทบกับบุคคลที่ถือครองที่ดินในปัจจุบันนั้น เห็นว่า
การนาบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวซึ่งเป็นการจากัดสิทธิของบุคคลในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมาใช้บังคับอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการพัฒนาประเทศตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบให้สอดคล้อง
กับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ได้เปลี่ยนแปลงไป (๒) การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่ชัดเจน หน่วยงานของ
รั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการดูแ ลรัก ษาที่ ดิน ของรัฐ ทุ ก ประเภทควรเร่งจั ด ท าแผนปฏิบั ติก ารเพื่ อ ให้มี แ นวเขตที่ ดิ นที่ ชัด เจน พร้ อ มทั้ง
ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็นต้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบต่อไป

๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมน้าโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมน้าโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ภายใต้หัวข้อ “การแบ่งปันน้า” (Sharing Water) มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ข้อ เสนอแนะเชิงเทคนิค การเมือ ง และสถาบัน ร่ว มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่า งกลุ่มประชาสังคม แลกเปลี่ยน
วิธีการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อให้การใช้น้าเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการแลกเปลี่ยนการดาเนินงานระหว่างประเทศ
โดยที่ประชุมฯ ได้มีการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ว่าด้วยเรื่องข้อเรียกร้องเร่งด่วนให้มีการดาเนินการ
ด้านน้าอย่างเด็ดขาด ซึ่งกาหนดลาดับความสาคัญในการปฏิบัติเพื่อเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงน้าและ
สุขาภิบาล ทั้งนี้ ปฏิญญาฯ ได้เสนอข้อเรียกร้องโดยเร่งด่วนให้มีการดาเนินการด้านน้าอย่างเด็ดขาด และจะต้องเร่งดาเนินการ
๑๑ ประการ เช่น (๑) การเสริมสร้างพันธสัญญาทางการเมืองให้แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนน้าในบริบทของการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) เชิญชวนให้ระบบขององค์การสหประชาชาติเสริมสร้างการสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในเรื่องน้า
และปรับปรุงการบูรณาการและการประสานงานขององค์ การสหประชาชาติเกี่ยวกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้าภายใต้เสาหลัก
๗๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (๓) ระดมทุนและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกาลังพัฒนา เป็นต้น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมื อดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังห วัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ทีช่ ัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนาเข้าจากต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบมาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้มีการกาหนด
แหล่งกาเนิดของวัตถุดบิ ที่จะนามาใช้หรือผลิตในโรงงาน รวมทั้งให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด ทั้ ง นี้ ให้ ดาเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมโ ดยไม่ เ กิ ด ผลกระทบกั บ ผู้ ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่ดาเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
๓. ให้คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นาเข้าจากต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบเร่งรัดการพิจารณากาหนดแนวทางการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
ทั้งที่นาเข้า และที่มีอยู่ในประเทศอย่างเป็นระบบและครบวงจรให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรูปด้านความมัน่ คง ลดความเหลื่อมล้า การเกษตร
๘๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความจาเป็นเหมาะสม และคุ้มค่าในการนาเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกจากต่างประเทศ
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การ จั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่นายกรัฐ มนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มกี ารรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแ หล่งท่องเที่ยว
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) จานวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า
ถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ของกรมทางหลวง โครงการ
ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข
พร้อมที่จอดรถของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) คาขอประทานบัตรที่ ๑๒/๒๕๕๖ ร่วมแผนผังโครงการทาเหมืองเดียวกัน
กับคาขอประทานบัตรที่ ๑๓/๒๕๕๖ คาขอประทานบัตรที่ ๑๔/๒๕๕๖ คาขอประทานบัตรที่ ๑๕/๒๕๕๖ คาขอประทานบัตร
ที่ ๑๖/๒๕๕๖ คาขอประทานบัตรที่ ๑๗/๒๕๕๖ ประทานบัตรที่ ๒๗๓๔๐/๑๔๓๙๐ ประทานบัตรที่ ๒๗๓๔๑/๑๔๓๙๑ และ
ประทานบัตรที่ ๒๗๓๔๘/๑๔๓๙๒ ตั้งอยู่ทหี่ มู่ที่ ๕, ๖ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก และหมู่ที่ ๕ ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี โดยให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานอนุญาตดาเนินการ (๑) ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง มาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามที่ กาหนดไ ว้ ใ นรายงาน EIA อย่ า งเคร่ ง ครั ด
๘๓
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(๒) ให้ ตั้ ง งบประมาณเพื่อดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามที่กาหนดไว้ และ (๓) นาความเห็นของ กก.วล. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๔๗
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
๒. เห็นชอบร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปรับเพิ่มเติมประเด็นการเพิ่มขึ้น
ของประชากรและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในร่างรายงานฯ ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รวมทั้งให้รับความเห็นของ กก.วล.
ในประเด็นทรัพยากรแร่และสถานการณ์สัตว์ป่าไปพิจารณาเพิ่มเติมในรายงานฯ ฉบับต่อไป
๓. เห็น ชอบการขอขยายระยะเวลาการบั ง คั บ ใช้ป ระกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อ ง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๒ ฉบับ ออกไปอีก ๒ ปี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ ให้ สผ. นาร่างประกาศฯ
เสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
๔. เห็นชอบการกาหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ เสนอ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ นาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกันเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนามในประกาศฯ ต่อไป และมอบให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานอนุญาต
ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยพิจารณากาหนดให้เรือขนถ่ายสินค้าระหว่างกันต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมีมาตรการในการควบคุมฝุ่นละอองที่เข้มงวดกับผู้ประกอบการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
รวม ๒ ฉบับ ออกไปอีก ๒ ปี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่
อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีส าระสาคัญเป็นการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ออกไปอีก ๒ ปี นับแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้ส่งร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อาเภอบ้านแหลม
อาเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายาง และอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อาเภอหัวหิน และอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ คืนให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีความจาเป็นต้องดาเนินการ ตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ให้ก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มรับ ความเห็น ของกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรดาเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิ ให้เกิดช่องว่าง
ของการใช้บังคับกฎหมาย และควรให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทาแผนงานและเร่งรัด
ดาเนินการปรับปรุงการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดอายุการใช้บังคับ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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๘๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้ดาเนินโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการดาเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
๑.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ได้แก่
๑.๒.๑ กิจกรรม : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (๑) มอบหมายทุกหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมมือในการดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (๒) ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กาหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
และ (๓) ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ร่วมกันพิจารณากาหนดเกณฑ์ที่จะใช้สาหรับการประเมิน
๑.๒.๒ กิจกรรม : รณรงค์ ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มอบหมายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ
๑.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผล
และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการดาเนินโครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ไปพิจารณาความเหมาะสมเพื่อกาหนด
เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐด้ว ย เพื่อส่งเสริมให้การขับเคลื่อน
โครงการฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก
เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จาเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านาถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง การให้ส่วนลดราคาสินค้า หรือมาตรการอืน่ ๆ
กรณีที่ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น
๔. ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางกาหนดมาตรการทางการเงิน
หรือการคลังในการสนับสนุนผู้ประกอบการหรือประชาชนที่สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกที่จะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก
เช่น การให้สิทธิพิเศษเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น

๘๕
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นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๐. การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
จัดทาแผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ โดยให้ครอบคลุมทั่งฝั่งทะเล
อันดามันและอ่าวไทย โดยให้เร่งจัดทาแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการจั ดทาแผนฯ รวมทั้งให้สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น 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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้ กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินการและรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วในคราวประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้
ให้ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
และตาราเรียน การศึกษานอกระบบ การอาชีวศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการทางาน เป็นต้น
๒.๒ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเพื่อการปฏิรูปตารวจต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในองค์กร การแต่งตั้งโยกย้าย กลไกการรับเรื่องร้องเรียน
การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบและการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ เป็นต้น
๒.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดาเนินการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลการทาการเกษตรในพื้ นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทาให้เกิดการบุกรุกและตัดไม้ทาลายป่า
โดยให้นาข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาใช้ประกอบการดาเนินการด้วย พร้อมนี้
ให้พิจารณากาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
เป็นรูปธรรม แล้วให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
กองบริหารงานสารสนเทศ
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จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึ กษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่ มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่ วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
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โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจั ดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้ องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มขี ้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข
เร่งดาเนินการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่สาคัญ
เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น และให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนให้ทั่วถึง
อีกทางหนึ่งเพื่อสื่ อสารไปยังผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนต่อไป นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐอื่น
เร่งขยายผลการดาเนิน การป้อ งกัน โรคไข้เ ลือดออกให้กว้างขวางมากขึ้น โดยให้พิจ ารณาเชิญชวนจิต อาสาจากทุก ภาคส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ เป็นต้น ด้วย
๒. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการเพิ่มแหล่งการทาประมงในเขตประเทศ
ทีม่ ีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลซึ่งได้มีการเจรจาความร่วมมือด้านประมงไว้แล้ว เช่น บรูไนดารุสซาลาม กินี โดยให้เพิ่มเติมศรีลังกา
ซึ่งมีสัตว์ทะเลจานวนมากด้วย นั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เร่งรัดการดาเนินความร่วมมือด้านการทาประมงกับศรีลังกาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
โดยให้เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทาประมง และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการค้า
และการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนไทยในศรี ลังกา ทั้งนี้ ให้กาหนดกลไกการติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ
เรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วย
๓. เพื่อให้การจัดสวัสดิการในด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ เช่น ข้าราชการพลเรือน
ตารวจ ทหาร เป็นต้น เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม สานักงาน ก.พ. สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป็นต้น พิจารณากาหนดแนวทางการจัดสร้างที่พักอาศัย ตลอดจนหลักเกณฑ์การได้สิทธิเข้าพักอาศัยสาหรับข้าราชการดังกล่าว
โดยให้คานึงถึงรูปแบบของที่พักอาศัย ขนาดและทาเลที่ตั้งที่จะจัดสร้างให้เหมาะสม และให้พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการรองรับ
เมื่อข้าราชการผู้ได้รับสวัสดิการด้านที่พักอาศัยดังกล่าวเกษียณอายุราชการ และจาเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยเป็นของตนเองด้วย
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองให้แก่ชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้า
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๘

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

พลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ โดยให้นากลไกประชารัฐ
มาสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงพลังงานรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและห น่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการดาเนินการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจาก Solar Cell ในครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งการจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์
และสร้า งแรงจูงใจให้ป ระชาชนผู้ไ ด้รับ ความเดื อ ดร้อ นยื่น ข้อ ร้ อ งเรีย นหรื อ ร้อ งทุก ข์ที่ศู น ย์ดารงธรรมของทุ ก ส่ว นราชการ
และทุก จังหวัด โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่น ๆ ด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยกากับติดตามการดาเนินการกรณีที่ประชาชน
ให้ข้อมูลหรือมีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม หรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ าจักร โดยให้ประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทุกประเด็น รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของข้าราชการด้วย ทั้งนี้ ให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
และปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัดด้วย
๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ก ระทรวงศึกษาธิการ
เป็น หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งเร่งรัด การปฏิรูป การศึก ษาให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้น
การจัดการสะเต็มศึกษา (STEM Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ให้กระทรวงกลาโหมเร่งดาเนินการให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดให้มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความคุ้นเคยและมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ได้ตั้งแต่เด็กและพั ฒนาต่ อ ยอดต่ อไปเมื่ อเติบ โตขึ้ น และได้เล่าเรียนในระดั บสู งขึ้ นไปตามลาดั บ ทั้งนี้ ให้กร ะทรวงกลาโหม
เร่งดาเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนาร่องก่อน โดยอาจพิจารณาดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ๑ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย
๓.๒ ให้ก ระทรวงศึกษาธิก ารรับ ไปดาเนินการให้โ รงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้แ ก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเช่นเดียวกับที่ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิชานี้ของต่างประเทศที่ดาเนินการแล้วได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์มาประยุ กต์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย
เช่น กรณีของประเทศภูฏาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ และให้มี
การประเมินผลในปีการศึกษาต่อไปด้วย
๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณา
กาหนดแนวทางการดาเนินการให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนานโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัด
การดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัดบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้น อีก ในระยะยาว รวมทั้งให้เ ร่ง แก้ไ ขปัญ หาและปราบปรามผู้มีอิท ธิพ ลในพื้น ที่ โดยให้ป ระสานงานกับ กระทรวงการคลัง
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ จัด ทาบัญ ชีส ถานภาพหนี้ โดยมีข้อ มูล ต่า ง ๆ ที่สาคัญ ให้ชัด เจนด้ว ย เช่น แหล่งที่ม าของหนี้
ข้อ มูล เจ้า หนี้/ลูก หนี้ จานวนหนี้ที่เ กิด ขึ้น เป็น ต้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นการติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานต่อ ไป นั้น
ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
รวมทั้งให้กาชับ ติด ตาม และตรวจสอบเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ในทุ ก หน่ว ยงานไม่ ใ ห้เ ข้า ไปมีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการกระทาผิด หรื อ
ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ทาให้มีการปล่อยกู้นอกระบบด้วย
๘๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๖. ตามที่ได้มีข้อ สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐
ให้กระทรวงศึกษาธิ การเร่ งกากั บให้สถาบัน อาชี วศึ กษาทุ กจั งหวัดทั่ วประเทศจัด หลักสูตรการฝึก อบรมวิ ชาชี พและช่ างฝี มื อ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ และให้ครอบคลุมถึงการกาหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยในพื้ น ที่ รวมทั้ งให้ จั ด ทาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและต่ อ ยอดการพั ฒ นาฝี มื อ
ในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ขยายกลุ่มเป้าหมา ยให้ครอบคลุม
ถึงผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองด้วย และให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดตราเครื่องหมายการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎกระทรวงกาหนดตราเครื่ อ งหมายการยาสู บ แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดรูปลักษณะตราเครื่องหมายการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีที่เห็นควรเพิ่มคาอธิบายเกี่ยวกับความหมาย
ของรูปตราดังกล่าว รวมทั้งสีของตราเครื่องหมายไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
และพระราชวงศ์ สาหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สาหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตามที่สานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี) เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔
(ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบในหลักการให้ดาเนินโครงการทุนศึก ษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๕๐ ทุน แบ่งเป็นทุนระดับ
ปริญญาโท จานวน ๒๕ ทุน และทุนระดับปริญญาเอก จานวน ๒๕ ทุน งบประมาณในการดาเนินการทั้งสิ้น ๖๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สาหรับแหล่งเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการดาเนินโครงการดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตอานวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา
ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสานักงบประมาณ รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงาน ก.พ. สานักงบประมาณ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เช่น การส่งเสริ มให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้ทาวิจัยอย่างจริงจังหลังจากส าเร็ จ
การศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดสรรทุนกับแหล่งทุนอื่น ๆ การประเมินผลในเรื่องการนาความรู้หรือผลงานทางวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงที่เป็นรูปธรรม และการต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักวิจัยที่ พร้อมปฏิบัติงาน รองรับกิจกรรมวิจัย
และนวัตกรรมของภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. มอบหมายให้สานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนอัตรากาลังคนภาครัฐ
และแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาพรวมในระยะยาว (การจัดสรรทุนรัฐบาลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้พิจารณากาหนดกลไกและหลักเกณฑ์กลางที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาล
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้คานึงถึงสาขาวิชาที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ และการทดแทนอัตรากาลังคน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ในสาขาที่ขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้สานักงาน ก.พ. พิจารณากาหนดให้มีกลไกในการทบทวนแผนอัตรากาลังคน
ภาครัฐฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในการพัฒนาประเทศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย
๓. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดส่งเรื่องพร้อมทั้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น การกาหนดสัดส่วนของสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนและความต้องการในการเตรียม
และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การวิเคราะห์อัตรากาลังในภาพรวมและแผนอัตรากาลังคนเพื่อทดแทนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน
เป็นต้น ให้กับสานักงาน ก.พ. พิจารณาก่อนดาเนินการเสนอเรื่องดัง กล่าวเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงานของรัฐ
๑. มอบหมายให้สานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทาแผนอัตรากาลังคนภาครัฐ
และแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาพรวมในระยะยาว (การจัดสรรทุนรัฐบาลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี
และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้พิจารณากาหนดกลไกและหลักเกณฑ์กลางที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาล
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้คานึงถึงสาขาวิชาที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ และการทดแทนอัตรากาลังคน
ในสาขาที่ขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้สานักงาน ก.พ. พิจารณากาหนดให้มีกลไกในการทบทวนแผนอัตรากาลังคน
ภาครัฐฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาประเทศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย
๒. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดส่งเรื่องพร้อมทั้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น การกาหนดสัดส่วนของสาขาวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความจาเป็นเร่งด่วนและความต้องการในการเตรียม
และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน การวิเคราะห์อัตรากาลังในภาพรวมและแผนอัตรากาลังคนเพื่อทดแทนบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน
เป็นต้น ให้กับสานักงาน ก.พ. พิจารณาก่อนดาเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชน
ที่เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยทั้งระบบ (รวมถึงหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การประเมิน และการบริหารงาน
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน) โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.ร. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมทั้งข้อสังเกตของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เช่น ให้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หาแนวทางสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีขีดความสามารถด้านวิจัยสูงขึ้น และให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
พิ จ ารณาก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ลางในการบริ หารองค์ก ารมหาชนที่ เป็ น หน่ ว ยงานด้า นการวิ จัย ทั้งระบบ เป็ น ต้ น ไปพิ จ ารณา
ประกอบการดาเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
โดยในการนาเสนอให้แบ่งเป็นระยะ ๆ ตามความจาเป็นเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน
๒. เห็นชอบในหลักการของการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการจัดทาร่างระเบียบ
สานัก นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยการพัฒ นานวัตกรรมตามความต้อ งการของภาครัฐ โดยให้รับ ความเห็นของกระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ รวมทั้ง
ข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เช่น ควรคานึงถึงประชาชนหรือกลุ่มผู้รับประโยชน์เป็นเป้าหมายหลัก และให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารืออย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมในทุกระดับ
ของหน่วยงานในระบบวิจยั และผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไปด้วย
๙๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓. รับทราบแนวทางการจัดตั้ง Holding Company ที่ดาเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเสนอ และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดาเนินการตามนัยพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เช่น ควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สวทช. สาหรับการจัดตั้ง Holding Company ที่ดาเนินการในรูปแบบเอกชน และควรคานึงถึง
การนาระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการกากับดูแลกิจการ เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๔. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย
และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ของประเทศให้เหมาะสมและมีความยั่งยืนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด ตั้ งกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ จั ย และนวั ต กรรม โดยควบรวมบางส่ วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ไปตรวจพิจารณา โดยให้รับ ความเห็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่น ตอง) รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย โดยรองนายกรั ฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
เห็นด้วยในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม โดยเห็นควรให้เสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม และในกรณีที่มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สว นช.)
เป็น หน่วยงานระดับนโยบาย และมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ดาเนินการควบคู่กันไป อาจมีข้อขัดข้องในทาง
ปฏิบัติจึงต้องมีการกาหนดกรอบอานาจหน้าที่ให้ชัดเจน เป็นต้น ส่วนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มีความเห็น
เพิ่มเติมว่า การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม โดยการควบรวมบางหน่วยงานและจัดแบ่งส่วนงานภายใน
จะต้องเป็นไปเพื่อ การปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการใหม่ และจะต้องทบทวนโครงสร้าง หน้า ที่และอานาจของส่วนงานเดิม
และส่วนงานใหม่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน รวมทั้งมีการกาหนดกลไกและเป้าหมายในแต่ละส่วนงานรองรับอย่างชัดเจน
ไปพร้อมกับการดาเนินการจัดตั้งกระทรวง อีกทั้งควรพิจารณาความเหมาะสมของชื่อกระทรวงที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ให้สะท้อนภารกิจ
และบริบททางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการวิจัย และนวัตกรรมในศตวรรษที่ ๒๑
เช่น “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการอุดมศึกษา (Science Technology and Higher Education Ministry : STEM)”
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวยังคงมีความจาเป็น
ที่ต้องมีหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย
ขณะเดียวกันก็มีความเป็นกลางในการจัดสรรทุนวิจัยที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการอิสระ และประชาชนทั่วไป
และให้สานักงาน ก.พ.ร. นาร่างพระราชบัญญัติฯ ไปดาเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แล้วส่งผลการดาเนินการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒. เห็นชอบแผนการดาเนินการและจัดให้มีกลไกคณะทางานเตรียมการจัดตั้ งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๓. ให้สานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงบประมาณ และสานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๔. ให้สานักงาน ก.พ.ร. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนด
อัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาต
ให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ต้องจัดทาทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรพิจารณาบูรณาการฐานข้อมูล คน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในราชอาณาจักร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล
ไม่ใ ห้ก ลุ่ มมิ จฉาชี พ ที่ เ ป็น บุ คคลซึ่ งไม่มี สัญชาติไทยเข้ า มาแสวงหาผลประโยชน์ แ ละสร้างภาระให้ กับ สังคมไทย ไปพิ จ ารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ประจาปี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดจานวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร ประจาปี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดจานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี
ประเทศละไม่เกิน ๑๐๐ คนต่อปี และไม่เกิน ๕๐ คนต่อปี สาหรับคนไร้สัญชาติ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
สามารถยื่นคาขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยต่อไป อันเป็นการส่งเสริมให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนและทางานในประเทศไทย ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นควรเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ
หรือพิจารณาประเมินพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนต่างด้าวที่ได้รับใบสาคัญถิ่นที่อยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
ที่จะนามาซึ่งปัญหาด้านความมั่นคงหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
ในภาพรวม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การให้หนี้ตามสัญญาเงินยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ตกเป็นพับตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หนี้ตามสัญญาเงินยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน ระหว่างกระทรวงการคลังกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
และสัญญายืมเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ระหว่างกระทรวงการคลัง
กับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เลขที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นอันพับไป ตามมาตรา ๔๗
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเร่งรัดการดาเนินการแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้แผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการ และได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกแห่งเร่งรัดดาเนินการตามแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงาน/โครงการ
ที่เป็นการช่ว ยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ด้วย
๙๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริห าร
จัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบในหลั ก การร่ า งระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ยกเลิ ก ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้ว ยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่อ งจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
ให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ซี่งมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่เช่นเดียวกั นแทนแล้ว ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นควรกาหนดให้ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ฉบับ นี้มีผลใช้บังคับเมื่อ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งดาเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ ๕
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ
สินค้ากอง เอ ๕ และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ บี ๓ และ บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้สัญญา
มี ผ ลใช้ บั งคั บ ต่ อ ไป ตามรายงานผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ด้ า นการเงิ น และด้ า นกฎหมายของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น กทท. ควรนาผลการศึกษาวิเคราะห์
ด้านการเงินและกฎหมายไปประกอบการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับเมื่อสัญญาสิ้นสุด โดยต้องคานึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและประชาชน ความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวของ กทท. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทท. ดาเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออื่น ๆ ที่เข้าข่าย
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมลงทุนโครงการลงทุน
ก่อ สร้า งบริหาร และประกอบการท่า เทียบเรือ สิน ค้า กอง เอ ๕ ณ ท่า เรือ แหลมฉบัง ของ กทท. ที่จ ะสิ้น สุดลงภายใน ๕ ปี
ตามนัย มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การบริหารและประกอบการ
ท่าเทียบเรือภายใต้อานาจหน้าที่ของ กทท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ
สินค้ากอง เอ ๕ และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ บี ๓ และ บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้สัญญา
มี ผ ลใช้ บั งคั บ ต่ อ ไป ตามรายงานผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ด้ า นการเงิ น และด้ า นกฎหมายของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น กทท. ควรนาผลการศึกษาวิเคราะห์
ด้านการเงินและกฎหมายไปประกอบการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับเมื่อสัญญาสิ้นสุด โดยต้องคานึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและประชาชน ความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวของ กทท. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทท. ดาเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออื่น ๆ ที่เข้าข่าย
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหาร
และประกอบการท่า เที ย บเรื อตู้สิน ค้ า บี ๒ ณ ท่าเรือแหลมฉบั ง ของ กทท. ที่จะสิ้นสุดลงภายใน ๕ ปี ตามนัยมาตรา ๔๘
แห่ง พระราชบัญญัติก ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ ให้การบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ
ภายใต้ อานาจหน้าที่ของ กทท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๓ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ
สินค้ากอง เอ ๕ และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ บี ๓ และ บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้สัญญา
มี ผ ลใช้ บั งคั บ ต่ อ ไป ตามรายงานผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ด้ า นการเงิ น และด้ า นกฎหมายของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น กทท. ควรนาผลการศึกษาวิเคราะห์
ด้านการเงินและกฎหมายไปประกอบการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับเมื่อสัญญาสิ้นสุด โดยต้องคานึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและประชาชน ความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวของ กทท. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทท. ดาเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออื่น ๆ ที่เข้าข่าย
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหาร
และประกอบการท่าเทียบเรือตู้สิน ค้า บี ๓ ณ ท่า เรือ แหลมฉบัง ของ กทท. ที่จ ะสิ้น สุดลงภายใน ๕ ปี ตามนัย มาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติก ารให้เอกชนร่ว มลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ ให้ก ารบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ
ภายใต้ อานาจหน้าที่ของ กทท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ
สินค้ากอง เอ ๕ และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ บี ๓ และ บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้สัญญา
มี ผ ลใช้ บั งคั บ ต่ อ ไป ตามรายงานผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ด้ า นการเงิ น และด้ า นกฎหมายของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น กทท. ควรนาผลการศึกษาวิเคราะห์
ด้านการเงินและกฎหมายไปประกอบการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับเมื่อสัญญาสิ้นสุด โดยต้องคานึงถึงประโยชน์

๙๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ของทางราชการและประชาชน ความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสม
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวของ กทท. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทท. ดาเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออื่น ๆ ที่เข้าข่าย
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหาร
และประกอบการท่าเทียบเรือตู้สิน ค้า บี ๔ ณ ท่า เรือ แหลมฉบัง ของ กทท. ที่จ ะสิ้น สุดลงภายใน ๕ ปี ตามนัย มาตรา ๔๘
แห่งพระราชบัญญัติก ารให้เอกชนร่ว มลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ ให้ก ารบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ
ภายใต้ อานาจหน้าที่ของ กทท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การดาเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง
คณะรัฐ มนตรีเ ห็น ว่า เพื่อ ให้ก ารพิจ ารณาแนวทางการดาเนิน กิจ การต่า ง ๆ ของรัฐ ที่ไ ด้ใ ห้เ อกชนเข้า ร่ว มลงทุน
เป็นไปด้วยความเหมาะสม รอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีมติให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เป็นเจ้าของโครงการ/
สัญญาร่วมลงทุนต่าง ๆ ที่ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดว่า ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจัดทาแนวทางการดาเนินกิจการของรัฐในเรื่องนั้น ๆ ภายหลัง
จากอายุของสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง โดยให้เปรียบเทียบการดาเนินการกิจการของรัฐแยกเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐดาเนินการเอง
กรณีเ ปิด ให้เ อกชนรายใหม่แ ข่ง ขัน เข้า ร่ว มลงทุน และกรณีใ ห้เ อกชน รายเดิม ร่ว มลงทุน โดยให้คานึง ถึง ประโยชน์ข องรัฐ
ความเหมาะสม และความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการของรัฐ เพื่อเสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างน้อยห้าปีก่อนที่สัญญาร่วมลงทุน
จะสิ้นสุดลง เพื่อพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีที่จอดรถดับเพลิง ที่จอดรถเพื่อการกู้ชีพฉุกเฉิน และให้อาคารสูงต้องจัดให้มีลิฟต์
สาหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติอย่างอื่นหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลในการช่วยชีวิต ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมการขออนุญาตและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
อย่างเข้มงวด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิน
ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การรับน้าหนัก
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว เพื่อควบคุม
การก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นควร
กาหนดอาคารอยู่อ าศัย รวมที่มีพื้น ที่อ าคารตั้ง แต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้น ไป ซึ่งมีลัก ษณะอาคารเป็น ที่ร วมคนจานวนมาก
ไว้ในร่างกฎกระทรวงฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
กองบริหารงานสารสนเทศ

๙๖

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกากับดูแลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมการขออนุญาตและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
อย่างเข้มงวด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดาเนินงาน และขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็น
ที่ทาการชั่วคราวของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติดาเนินการเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทาการชั่ วคราวในลักษณะ
ของการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๓๐ เดือน ภายในวงเงิน
๖๗,๔๐๒,๕๐๐ บาท เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยแหล่งเงินที่จะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๓,๔๘๐,๕๐๐ บาท เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จากงานปรับปรุงอาคารที่ทาการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ จานวน
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑๗,๙๗๔,๐๐๐ บาท ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากงบประมาณรายจ่า ยของสานัก งานทรั พ ยากรน้ าแห่งชาติส่ วนที่ เหลือ จ านวน ๓๕,๙๔๘,๐๐๐ บาท ผู ก พั น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
๒. อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นแปลงรายการจากงานปรั บ ปรุ งอาคารที่ ท าการส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ งชาติ จ านวน
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดาเนินการตามข้อ ๑ และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับใช้ในอาคารที่ ทาการชั่วคราว
จานวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๘๐,๕๐๐ บาท
๓. ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เ กี่ย วข้อ งให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน และจัดทารายละเอียดเพื่อตกลงกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกระทรวงการคลัง จานวน ๔๗๕ อัตรา และสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จานวน ๗๘ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๕๕๓ อัตรา ตามมติคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ
(คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่
สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. เสนอ สาหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
และในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาจัดสรรอัตรากาลังในภาพรวม
ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจในอนาคตทดแทนอัตรากาลังที่จะเกษียณอายุ รวมทั้งให้พิจารณาปรับปรุง
วิธีก ารสรรหาบุคลากรภาครัฐ โดยใช้วิธีก ารจัดจ้างผู้ที่มีคุณวุฒิ พิเศษ หรือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้า นเข้ามาปฏิบัติงาน
ตามความจาเป็นของภารกิจแทนการบรรจุเป็นข้าราชการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรั ฐ มนตรี ) และให้ พิ จ ารณานาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม มากขึ้ น เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
การดาเนินงานและลดความต้องการกาลังคนลง ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลาง รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบั ติงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและลดความต้องการกาลังคน โดยเฉพาะ
การทาฐานข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการคลังของรัฐ การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ โดยควรให้ความสาคัญ
กับการจัดสรรอัตรากาลังเพื่อการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom Up ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการ
ต่อไปด้วย

๙๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓. ให้สานักงาน ก.พ. เร่งรัดการจัดทาแผนอัตรากาลังคนภาครัฐและแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาพรวม
ในระยะยาวให้แ ล้ว เสร็จ โดยเร็ว และนาเสนอคณะรัฐ มนตรีต่อ ไป ตามนัย มติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงานของรัฐ)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประเมิน องค์ก ารมหาชนและผู้อานวยการองค์ก ารมหาชน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๑.๑ รับทราบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลการคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑.๑ ผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เข้ารับการประเมิน ๓๗ แห่ง
มี ๒๙ แห่ง ที่จัดอยู่ในระดับ “คุณภาพ” อยู่ในระดับ “มาตรฐาน” จานวน ๕ แห่ง และอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จานวน ๓ แห่ง
ส่วนองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เข้ารับการประเมินมี ๑๕ แห่ง อยู่ในระดับ “คุณภาพ” จานวน ๘ แห่ง
อยู่ในระดับ “มาตรฐาน” จานวน ๕ แห่ง และอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จานวน ๒ แห่ง
๑.๑.๒ ผลการคัดเลือกองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เห็นชอบ
เกณฑ์การคัดเลือกองค์การมหาชนดี เด่นและคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็ น ควรเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนผั น แปรแก่ ผู้ อานวยการองค์ ก ารมหาชนเป็ น แนวทาง
ที่ เ ป็น คาแนะนาในการควบคุม ดูแ ลกิจ การของคณะกรรมการองค์ก ารมหาชนที่จัด ตั้งตามพระราชบั ญญัติอ งค์ก ารมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงให้เป็นคาแนะนาสาหรับคณะกรรมการขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
๑.๒ เห็น ชอบให้เพิ่มเติมเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อานวยการองค์การมหาชน เป็นแนวทาง
ที่เ ป็น คาแนะนาในการควบคุม ดูแ ลกิ จ การของคณะกรรมการองค์ก ารมหาชนที่จัด ตั้ง ตามพระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ผลการดาเนินการตามมาตรา ๕/๘
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน]
และให้เป็นคาแนะนาสาหรับคณะกรรมการขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะด้วย โดยให้ได้รับเต็มตามจานวน
เมื่ อ มี ผ ลการประเมิ น องค์ ก ารมหาชนและผู้ อ านวยการองค์ ก ารมหาชนอยู่ ใ นระดั บ “คุ ณ ภาพ” ขึ้ น ไป และให้ เ ริ่ ม ใช้ ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. ให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สานักงบประมาณ และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนผันแปรของผู้อานวยการ
องค์การมหาชนไม่ควรเกินกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้ านบุคลากรขององค์การมหาชน เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ให้สานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน กากับดูแลให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะนาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ตามนัย มติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๖ ตุล าคม ๒๕๕๒ (เรื่อ ง กรอบประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานของรั ฐ ที่จั ด ตั้ ง
ตามพระราชบัญ ญัติเ ฉพาะ) ไปปฏิบัติด้ว ย เพื่อ ให้เ กิด การศึก ษาและวิเ คราะห์แ นวทางการบริห ารองค์ก ารมหาชนที่จัด ตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งกากับดูแลให้มีการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ให้ครบถ้วนทุกแห่งอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่องด้วย
๔. ให้สานักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ประจาปีเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและเพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชนต่อไปด้วย
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๑๐.๒ กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด้านสังคม ดังนี้
๑. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้รัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ร่วมกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แก่ชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ โดยให้นากลไกประชารัฐ
มาสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวด้วย นั้น ให้กระทรวงพลังงานรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกากับดูแลการดาเนินการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจาก Solar Cell ในครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งการจาหน่าย
พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนยื่นข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ที่ศูนย์ดารงธรรมของทุกส่วนราชการ
และทุกจังหวัด โดยสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน รวมถึงติดตามให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้มีการร้องทุกข์หรือร้องเรียน ณ ที่อื่น ๆ ด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยกากับติดตามการดาเนินการกรณีที่ประชาชน
ให้ข้อมูลหรือมีข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม หรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้ประชาชน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทุกประเด็น รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของข้าราชการด้วย ทั้งนี้ ให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
และปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัดด้วย
๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ก ระทรวงศึกษาธิการ
เป็น หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งเร่งรัด การปฏิรูป การศึก ษาให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละระดับให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เช่น การเน้น
การจัดการสะเต็มศึกษา (STEM Education) และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ให้กระทรวงกลาโหมเร่งดาเนินการให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดให้มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ในระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความคุ้นเคยและมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ได้ตั้งแต่เด็กและพั ฒนาต่ อ ยอดต่ อไปเมื่ อเติบ โตขึ้ น และได้เล่าเรียนในระดั บสู งขึ้ นไปตามลาดั บ ทั้งนี้ ให้กระทรวงกลาโหม
เร่งดาเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเป็นลาดับแรกเพื่อให้เป็นโรงเรี ยนต้นแบบนาร่องก่อน โดยอาจพิจารณาดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ๑ ห้องเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และให้รายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย
๓.๒ ให้ก ระทรวงศึกษาธิก ารรับ ไปดาเนินการให้โ รงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้แ ก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเช่นเดียวกับที่ให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนวิชานี้ของต่างประเทศที่ดาเนินการแล้วได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์มาประยุกต์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย
เช่น กรณีของประเทศภูฏาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ก ระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ และให้มี
การประเมินผลในปีการศึกษาต่อไปด้วย
๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณา
กาหนดแนวทางการดาเนินการให้ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนานโยบายไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องประเทศไทย ๔.๐ และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอดาเนินการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นด้วย นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัด
การดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย และมีข้อมูลช่องทางการติดต่อกับส่วนราชการที่ชัดเจนให้กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
บูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนด้วย
๙๙
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(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้น อีก ในระยะยาว รวมทั้งให้เ ร่ง แก้ไ ขปัญ หาและปราบปรามผู้มีอิท ธิพ ลในพื้น ที่ โดยให้ป ระสานงา นกับ กระทรวงการคลัง
และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ จัด ทาบัญ ชีส ถานภาพหนี้ โดยมีข้อ มูล ต่า ง ๆ ที่สาคัญ ให้ชัด เจนด้ว ย เช่น แหล่งที่ม าของหนี้
ข้อ มูล เจ้า หนี้/ลูก หนี้ จานวนหนี้ที่เ กิด ขึ้น เป็น ต้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นการติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานต่อ ไป นั้น
ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
รวมทั้งให้กาชับ ติด ตาม และตรวจสอบเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ในทุ ก หน่ว ยงานไม่ ใ ห้เ ข้า ไปมีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการกระทาผิด หรื อ
ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ทาให้มีการปล่อยกู้นอกระบบด้วย
๖. ตามที่ได้มีข้อ สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๔ ธัน วาคม ๒๕๖๐
ให้กระทรวงศึกษาธิ การเร่ งกากั บให้สถาบัน อาชี วศึ กษาทุ กจั งหวัดทั่ วประเทศจัด หลักสูตรการฝึก อบรมวิ ชาชี พและช่ างฝี มื อ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ และให้ครอบคลุมถึงการกาหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยในพื้ น ที่ รวมทั้ งให้ จั ด ทาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยและต่ อ ยอดการพั ฒ นาฝี มื อ
ในอนาคตต่อไปด้วย นั้น ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ถึงผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองด้วย และให้รายงานผลการดาเนินการต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วด้วย

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมื อดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๐

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแ หล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มี ก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
๑๐๑ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การด าเนิ น การของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด การด าเนิ น งานตาม
นโยบายรัฐบาล (กขร.)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ๓ เรื่อง
ตามที่ กขร. เสนอ ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
เห็นควรให้คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเร่งรัดดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓ เดือน
๒. ร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... เห็นควรให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เร่งรัดดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๑ เดือน
๓. การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เร่งรัดดาเนินการโดยประสานสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓ เดือน

การประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจารองนายกรัฐมนตรี และผลการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจารองนายกรัฐมนตรี
และผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่ านสื่อ ของกรมประชาสัมพั นธ์ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๒

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑. ประเด็นการประชาสัมพันธ์ในเดือนที่ผ่านมา (พฤษภาคม ๒๕๖๑) ได้แก่ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์
๒. ประเด็นการประชาสัมพันธ์ในเดือนต่อไป (มิถุนายน ๒๕๖๑) ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๓. ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” มีประเด็นที่ประชาชนเข้าใจน้อย
ที่สุดคือ การรู้กลไกบริหารราชการ งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน และการรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม จึงเห็นควรดาเนินการ
(๑) มอบหมายโฆษกกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ
โดยปรับเนื้อหาให้สั้นเข้าใจง่าย และใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคลิกโดดเด่นเป็นตัวแทนนาเสนอข้อมูล และ (๒) มอบหมาย
โฆษกกระทรวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในประเด็น
ที่ประชาชนเข้าใจน้อยที่สุด

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ และตรวจราชการ
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ :
จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร) โดยนายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด
อานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง กาหนดการในการเดินทางไปตรวจราชการ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่าง) กาหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดอานาจเจริญและ
จังหวัดอุบลราชธานี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เสนอ

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านการต่างประเทศ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาแนวทางการจัดทาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ในความสนใจร่วมกัน เช่น การปรับปรุงเครื่องยนต์
สาหรับการผลิตยุทโธปกรณ์และยานรบ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาความร่วมมือดังกล่าวให้กระทรวงกลาโหมดาเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ด้านสังคม
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 ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑
ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรชุมชนเพื่อนาผลผลิตมาบริโภค
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐได้จัดสรรให้ด้วย นั้น จากการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง
พบว่า โรงเรียนวัดเกาะได้มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทาการเกษตรแบบผสมผสานและนาผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนและส่งจาหน่ายด้วย ทาให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ โดยสามารถ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ ประกอบอาหารกลางวั น เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรได้ อ ย่ า งเหมาะสม จึ ง ขอให้
๑๐๓ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวทางของโรงเรี ย นดั ง กล่ า วไปเป็ น ต้ น แบบขยายผลให้ โ รงเรี ย น/
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ
เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart Farmer เป็นต้น ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วย
๒.๒ ให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ดาเนินการส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สถานที่สาคัญ เกร็ดความรู้ หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ทาเป็นเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้นาไปเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง
เช่น โรงเรียน/สถาบันการศึกษา วัด ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้สาหรับชุมชน
ต่อไปด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่ง การในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการในการกาจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง
กับแนวทางประชารัฐ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยเร็ว และให้เร่งจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในทุกกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย (Cluster) ทั่วประเทศ (จานวน ๓๒๔ กลุ่ม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยให้พิจารณาขนาด
และที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม เป็น ต้น รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อ นายกรัฐมนตรี โดยให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ชัดเจน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister
Operation Center : PMOC) เป็นประจาทุกวัน เช่น จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จานวนผู้เสียชีวิต การพิสูจน์สัญชาติ การดูแล
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ เป็นต้น
๓.๓ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ดาเนินการตรวจสอบพื้นที่/สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแ หล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทั่วประเทศ เช่น ถ้า น้าตก เป็นต้น ให้ครบถ้วน และเร่งดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัย โดยให้กาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบ
อย่างทั่วถึงด้วย
๓.๔ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดาเนินการพัฒนาคูคลองเพิ่มเติมในทุกจังหวัด
อย่างน้อย ๑ คลอง ๑ จังหวัด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนที่สะดวกและสะอาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๓.๕ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความสาคัญ เร่งรัด ขับเคลื่อน และติดตามการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้มีความคืบหน้าและเกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนภายในปี ๒๕๖๑ เช่น (๑) การดาเนินการตามประเด็นปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตารวจ เป็นต้น
(๒) การปฏิรูประบบราชการที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ปรับย้าย สิทธิประโยชน์ อัตรากาลัง ตลอดจน
การจ้างงานในลักษณะชั่วคราว (Ad-hoc) (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และ
ศูน ย์ป ฏิบัติก ารนายกรัฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) โดยให้มีก ารจัด ตั้ง ศูน ย์อานวยการกลาง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะสั้น (๑-๒ ปี) การจัดที่ดินทากิน การเพาะปลูกพืช
โดยต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ด้วย (๕) การบริหาร
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๔

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

จัดการขยะทั่วประเทศ (๖) การติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโครงการมาจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของคณะรัฐมนตรี และโครงการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก (๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนท้องถิ่น
ที่จะสามารถดาเนินการได้เองตามความเหมาะสมและที่สมควรกาหนดให้เป็นอานาจของส่วนกลางในการดาเนินการ (๘) การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้รองรับและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เช่น ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) เป็ น ต้ น (๙) การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยพิ จ ารณากาหนดแนวทาง
การจั ด ให้มีอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้ในการดารงชีวิตที่ดีได้ (๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ เช่น
วิสาหกิจตั้งต้น (Start up) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งในเรื่องเงินทุน ความรู้ และเทคโนโลยี (๑๑) การกากับ
ดูแลหน่วยงาน/องค์กรที่กากับดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งไม่ให้เกิดข้อติดขัด เช่น การเดินรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้า BTS) เป็นต้น และ (๑๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร
ให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
โดยมีความก้าวหน้าที่สาคัญ เช่น การเตรียมการเพื่อจัดทาร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แล ะสรุปผลการกรอกข้อมูล
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบ eMENSCR เป็นต้น รวมทั้งการวางแผนการขับเคลื่อนในระยะต่อไป ได้แก่ ประมวลผลข้อมูล
การดาเนินงานของหน่วยงานที่กรอกข้อมูลในระบบ eMENSCR เพื่อวิเคราะห์หากิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่ยังไม่มีหน่วยงานใด
ดาเนินการ และนาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และดาเนินการโครงการต่าง ๆ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ๒๗
มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนนิสิต นักศึกษา ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ และโครงการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา)
เป็นต้น ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ

สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญของส่วนราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยภาพรวมสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๓๔,๓๘๘ ครั้ง รวมจานวน ๑๙,๒๘๓ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/
เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนราคาญ รองลงมาคือ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ
ยาเสพติด บ่อนการพนัน และไฟฟ้า ตามลาดับ ทั้งนี้ สามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ จานวน ๑๖,๕๔๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๘
และอยู่ระหว่างการดาเนินการของส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง จานวน ๒,๗๔๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๒ ตามที่สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
๒. ในการนาเสนอสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชนในภาพรวมของปีงบประมาณ
และ/หรือในไตรมาสถัดไป ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีดาเนินการโดยให้มีข้อมูลของปีก่อนหน้า/ไตรมาสก่อนหน้าด้วย
เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นพัฒนาการของผลการดาเนินการให้ชัดเจน
๓. ให้ทุก ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ และองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ให้ค วามสาคัญ แก่ก ารแจ้งความคืบ หน้า
การดาเนินการเรื่อ งร้องทุกข์และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลา
ที ่เหมาะสม รวมทั้งให้ชี้แจงทาความเข้ าใจกั บประชาชนผู้เ กี่ยวข้ องในประเด็ น ข้อสงสัยหรือ ข้อ ขัด ข้อ งที่ท าให้ยั งไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาใด ๆ ให้เสร็จสิ้นได้
๑๐๕ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

วาระสาคัญของรัฐบาล
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร) ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการ ได้แก่ (๑) การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (๒) การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และ (๓) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการ
ไปพิจารณาดาเนินการ แล้วรายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อานาจเจริญ
อุบ ลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร) เมื่อ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีประเด็นสาคัญ ได้แก่ (๑) ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (๒) ด้านการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
(๓) ด้านการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (๔) ด้านคุณภาพชีวิต และ (๕) ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ข้อสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเร่งรัดดาเนินการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนที่ไ ม่มีที่ดินทากิน และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดระบบ
การผลิตที่ครบวงจร สาหรับสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งด้านการตลาดและระบบโลจิสติกส์ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดาเนินการ รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๖

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑๑.๑ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทา
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
๑๑.๓ จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด
การดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
๑๑.๖ นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดทากฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่น นอกเหนือ
จากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบรายงานความคืบ หน้า การดาเนิ น การเกี่ย วกับ การจัด ทากฎหมายและการดาเนิ น การ
โดยวิธีก ารอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่
กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. กฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จานวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว
จานวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๕ ฉบับ และ
เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๑๐ ฉบับ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นผลให้จานวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้น จานวน ๑ ฉบับ เป็น จานวน ๑๑ ฉบับ
๒. กฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีจานวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว
จานวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๗ ฉบับ และ
เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๑ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓. กฎหมายที่ ต้ อ งจั ด ท าโดยไม่ ก าหนดระยะเวลา แต่ ค วรด าเนิ น การภายใน ๑-๒ ปี นั บ จากวั น ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ จานวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จานวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๘๓ ฉบับ
โดยเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๓๔ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๔๙ ฉบับ
๔. การดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมาย มีจานวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว
จานวน ๓๐ เรื่อง
๕. มาตรการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งที่ต้องจัดทากฎหมาย และการดาเนินการโดยวิธีอื่น ๆ มีจานวน ๓๘ เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบผลการพิจารณาและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
[ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ] โดยกระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่า ราชการส่วนท้องถิ่นใด
จะดาเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ขอให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ มี ห ลั ก การทานองเดี ย วกัน
กั บ ร่ า งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ) แต่มีการกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยกาหนดให้รายได้
จากค่า ธรรมเนีย มและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนามาใช้บริหารจัดการในการดาเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง
กาหนดเพิ่มอานาจเปรียบเทียบปรับให้กับพนักงานท้องถิ่น และการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ เป็นต้น
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พิจารณา
ก่อนนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ ดังนั้น จึงเห็นว่า
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรชะลอการพิจารณาเพื่อรอร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ
๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวัลลภ
ตั งคณานุรัก ษ์ กั บ คณะ เป็ น ผู้ เ สนอ) ที่ ค ณะรั ฐมนตรีข อรับไปพิจ ารณาก่ อ นรับ หลัก การไปยั งสภานิติ บัญญัติแ ห่งชาติภายใน
กาหนดเวลา พร้อมให้แจ้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปด้วยว่า ควรชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เพื่อรอร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกันต่อไป
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการยกร่าง แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๑๐๘ กองบริหารงานสารสนเทศ

ภาคผนวก
ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๐๙

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ
การนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๗๔ เรื่อง วาระเพื่อทราบ
๑๑๕ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๑ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๑๓ เรื่อง วาระสาคัญของรัฐบาลเพื่อทราบ ๒ เรื่อง วาระสาคัญ
ของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง และ วาระข้อสั่งการ ๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
––

รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง

๑๑๐ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๑๘๙ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๗๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๖๐ เรื่อง วาระจร ๑๔ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๑๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๘๖ เรื่อง วาระจร ๒๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ

รวมทั้งสิ้น ๑๘๙ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๑

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้า
สู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๑๒ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
๕๐

นร.
กห.
กค.
กต.
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พม.
กษ.
คค.
ทส.
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ศธ.
สธ.
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ตช.
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รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง

๑๑๒ กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

๖๐

จานวนเรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย

รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๓๗ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๗๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

รวมทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๓

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

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

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

รวมทั้งสิ้น ๑๕๕ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

๑๑๔ กองบริหารงานสารสนเทศ

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา

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

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

รวมทั้งสิ้น ๑๕๕ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๕

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จานวน ๓๙ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ

รวมทั้งสิ้น ๓๙ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มีจานวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คณะ จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้
จานวนเรื่อง
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.

๑๑๖ กองบริหารงานสารสนเทศ

หน่วยงาน

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีการประชุมช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
ลาดับ

ชื่อเรื่อง

๑.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
[ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐานระบบการช าระเงิน แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Business) ในต่างประเทศ]
๔. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ก ารได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๖. ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๗. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสั งคม
พ.ศ. ....
๙. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
๑๑. ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ [เกี่ ย วกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๒๒๘๐๒/๖๑ [๓๑/๐๗/๒๕๖๑]
๒๒๔๔๗/๖๑ [๒๔/๐๗/๒๕๖๑]

๒๑๗๕๓/๖๑ [๑๗/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๙๙๓/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๙๗๙/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๑๑๙๒/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๗๘๕/๖๑ [๑๐/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๐๐๘/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๑๘๐/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๑๗๖/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]
๒๐๑๘๔/๖๑ [๐๓/๐๗/๒๕๖๑]

๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดาเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จาแนกตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน
ร่างพระราชบัญญัติที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดาเนินการ
รวม

ฉบับ
๒
๒
กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๗

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ มีจานวน ๑,๘๔๓ เรื่อง ดังนี้
ลาดับ
เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑. ๑.๑ ประกาศและคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.
- ประกาศ คสช. ที่ ๑/๒๕๖๑
- คาสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๐/๒๕๖๑
- คาสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๑/๒๕๖๑
๑.๒ เรื่องอื่น ๆ
- ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก
- ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข
- ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค
- ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง
จานวนรวมทั้งสิ้น

๑๑๘ กองบริหารงานสารสนเทศ

จานวน/เรื่อง
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จานวน
๕๙ เรื่อง
จานวน
๒ เรื่อง
จานวน
๒๑ เรื่อง
จานวน ๑,๗๕๘ เรื่อง
จานวน ๑,๘๔๓ เรื่อง

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

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

ชื่อเต็ม
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ตช.
สว.
สช.
สสส.
สปสช.
สลธ.คสช.
รจภ.
กศส.
ศปมผ.

ชื่อเต็ม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย

กองบริหารงานสารสนเทศ ๑๑๙
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