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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ และจัดทาเป็น
CD สรุ ป สาระส าคั ญ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละรายงานข้ อ มู ล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดยรวบรวมรายชื่ อ และสรุป
สาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติ อาทิ จานวนครั้งการประชุม จานวนมติ
คณะรัฐมนตรี ประเภทวาระการประชุม ฯลฯ สาหรับมติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนี้จะปรากฏเฉพาะเรื่องที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีมติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ และการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวม เป็นต้น
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความรับรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทางานของรัฐบาล จึงได้เผยแพร่เอกสารนี้แก่สาธารณชนในเว็บไซต์ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี www.soc.go.th ด้วย

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี
พฤษภำคม ๒๕๖๑

-๑-

สารบัญ
เรื่อง
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า
๑

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
ขอให้พิจ ารณาน าเรื ่อ งเข้า ที่ป ระชุม คณะรัฐ มนตรี ( คาสั ่ง หัว หน้า คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จานวน 2 ฉบับ)
รายงานสรุ ปผลการประชุม คณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ ตอนที่ ๒
เรื่อง การดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ๓ ฉบับ
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด แห่ง ราชอาณาจัก รไทยกับ สานัก เลขาธิก ารแผนโคลัม โบว่า ด้ว ย
การจัดตั้งสานักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย
โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ
แหล่ งผลิ ตและท าลายเครื อข่ายการค้ ายาเสพติ ดระหว่ างประเทศ ปี ๒๕๖๑
(สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมา สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอิสระว่ าด้วยการส่ งเสริ มหลั กนิ ติธรรมแห่ งชาติ (คอ.นธ.)
เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการนาเทคโนโลยี
อาร์เ อฟไอดี (RFID) มาใช้เ พื่อ แสดงอัต ลัก ษณ์ข องยานพาหนะที่ใ ช้สัญ จร
ในพื ้น ที ่จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้ และขอถอนร่า งกฎกระทรวงก าหนด
เครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งชี้ข้อมูลสาหรับรถที่จดทะเบียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศ
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๔

-๒เรื่อง
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
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ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการเดิ น ทางเยื อ นเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ อ งกงของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงพาณิชย์
สรุ ป ผลการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศของรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม ณ สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี และ
สาธารณรัฐออสเตรีย
ผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รายงานสรุป ผลการเดิน ทางไปราชการ ณ สหพัน ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
ผลการประชุม คณะกรรมการพัฒ นาการของธนาคารโลก ครั้ง ที่ ๙๗ และ
การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การรับรองเอกสารร่างกรอบความร่วมมือและปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือ
เพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง
ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา
การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting
ภายใต้กรอบความริ เริ่ มเพื่ อความมั่ นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุ ภาพ
ทาลายล้างสูง
รายงานผลการเข้า ร่ว มประชุ ม รัฐ มนตรี ท่ อ งเที่ย ว ACMECS ครั้ง ที่ ๓
และการประชุม ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนิ นการตามข้ อมติ คณะมนตรี ความมั่นคงแห่ งสหประชาชาติ เกี่ ยวกั บ
สาธารณรัฐเยเมน
การลงนามในบั นทึ กความเข้ าใจเรื่ องความร่ วมมื อด้ านทรั พยากรแร่ระหว่ าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก
ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๑
รายงานผลการเดิน ทางเยือ นสหราชอาณาจัก รของรัฐ มนตรีว ่ า การ
กระทรวงพาณิช ย์
สรุ ป ผลการประชุมระหว่างประเทศระดับ รั ฐมนตรีว่าด้วยการขนส่งทางน้า
ภายในประเทศ (International Ministerial Conference on Inland Water
Transport)
รายงานการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๒๓ (23rd International Congress of the UIHJ)
ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวเอเปคประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
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๑๓

-๓เรื่อง
๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่
ผูท้ เี่ ข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย

เลขที่ ส.ยืนยัน
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ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐
ร่า งกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริห าร จัด การ และดาเนิน การ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในสถานที่
ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบรายการ
แสดงการส่ง เงิน สมทบและการนาส่ง เงิน สมทบผ่า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) พ.ศ. ....
การจัดทาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
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ว ๒๖๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๑๖
๑๗
๑๘

๑๖๑๘๗/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๑๘

๑๕๗๒๒/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
๑๕๘๔๐/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๑๙
๑๙

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
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ไตรมาสที่ ๒
ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และอั ต ราการจ่ า ย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้
ในปี ๒๕๖๐

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

-๔เรื่อง
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย
และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้า
เขตป่าสงวน

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน
รายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทย ๑๕๔๙๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
ประจาปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๐

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ว ๒๕๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๒๑

ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]

๒๒

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ปรับปรุงระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
คูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ม รดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-๕เรื่อง
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

เลขที่ ส.ยืนยัน

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

หน้า

๒๔

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้อ งกันและแก้ปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น และ
ปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ
การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้
ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว ๒๓๘/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ผลการดาเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ๑๔๕๑๐/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
ระบบบริ หารจั ดการทรั พยากรน้ าและระบบขนส่ งทางถนน ระยะเร่ งด่ วน :
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

๒๕
๒๕

-๖เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ว ๒๕๖/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๖๐๓๑/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การตั้ง คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติง บประมาณ ๑๖๐๒๖/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า
๒๖
๒๖
๒๗

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๒๗

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
การกาหนดราคาอ้อ ยขั้น สุด ท้า ยและผลตอบแทนการผลิต และจาหน่า ย ๑๒๗๔๔/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
น้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา ๑๓๗๕๙/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
เกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒

๒๗
๒๘

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]

๒๘

๑๓๖๑๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ว ๒๕๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๔๘๘๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๒๙
๒๙
๓๐

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว ๒๗๓/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

๓๐

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse (ITB) 2018
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพืนที่และบางฤดูกาล
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๓๑

-๗เรื่อง
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่าง ๆ พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

เลขที่ ส.ยืนยัน

ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ๑๔๑๘๙/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
เพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สาหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล

หน้า
๓๑
๓๒

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ๑๓๖๓๐/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ ๑๓๔๖๖/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ และผลการด าเนิ น งาน
โครงการสาคัญ
การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ๑๖๑๘๕/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
ในภาพรวม

๓๓

๓๓

๓๓

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
สรุป มติก ารประชุม คณะกรรมการนโยบายและพัฒ นาสับ ปะรดแห่ง ชาติ ๑๕๑๘๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๑ และแนวทางการบริห ารจั ดการสับปะรดโรงงานในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑

๓๔

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑๓๔๘๑/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]

๓๕
๓๕

-๘เรื่อง
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

เลขที่ ส.ยืนยัน

ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๕๔๔๖/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
ขอให้พิจารณานาเรื่ องเข้าที่ป ระชุมคณะรัฐ มนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา ๑๕๗๑๒/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
ความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่ อ ง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่ อ
ผู้ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์)
๑๖๐๒๘/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

หน้า
๓๖
๓๗

๓๗

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง
๑๒๕๗๕/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]

๓๗

การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ๑๒๗๓๙/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
ฉุกเฉินหรือจาเป็นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
ของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

๓๘

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

กองทุนหมุนเวียน
๑๒๙๐๑/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]

๓๘

๑๔๘๙๑/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๔๘๘๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๕๐๐๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๓๙
๓๙
๔๐

๑๖๐๗๘/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๔๐

๑๔๗๔๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๔๐

๑๕๐๑๑/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๔๑

๑๕๗๑๐/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๔๑

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ๑๕๖๗๒/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๔๒

การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และแนวโน้มไตรมาสที่ ๒
ปี ๒๕๖๑
การเสนอข้อมูลการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ

รายงานการเงินแผ่นดิน
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทย
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ และแนวโน้มปี ๒๕๖๑

รายงานการค้า
รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ราคาสินค้าและบริการ
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

-๙เรื่อง
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้ านการขนส่ งและระบบ
โลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๑๒๕๒๕/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]

๔๓

๑๒๖๕๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]

๔๔

๑๓๔๑๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]

๔๔

๑๔๕๒๓/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]

๔๔

ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจ พิเ ศษ ๑๕๒๙๒/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๔๕

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสาหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖
ผลการประชุมระดับผู้นา ครั้งที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 11th IMT-GT Summit)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสาหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แม่โ ขง-ล้ านช้าง ระหว่างกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกับ
สถานเอกอั ค รราชทู ต จี น ประจ าประเทศไทย และร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง

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

- ๑๐ เรื่อง
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

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๔๗

ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๓๖๘๗/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
แห่งราชอาณาจั กรไทยและกระทรวงสิ่ งแวดล้ อมแห่ งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

๔๘

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ
ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]

๔๘

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ๑๒๕๒๗/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- ๑๑ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ร่า งพระราชบัญ ญัติที่ค ณะรัฐ มนตรีข อรับ ไปพิจ ารณาก่อ นรับ หลัก การ ๑๔๗๔๕/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
[ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

หน้า
๕๐
๕๑

ธรณีวิทยา
อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO ๑๒๖๕๓/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
Global Geoparks)

๕๑

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติ ๑๓๔๒๑/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ราชการประจาปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด คาของบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพั ฒ นาภาค ในช่ ว ง
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิ บั ติ ก ารภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ว(ร) ๒๑๕/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๕๓
๕๓

๕๔

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอให้พิจ ารณาน าเรื ่อ งเข้า ที่ป ระชุม คณะรัฐ มนตรี ( คาสั ่ง หัว หน้า คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ)
การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง
ข้อเสนอการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม
รายงานความก้าวหน้ าในการดาเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทาง
การใช้จ่ายเงิน สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐ บาลในการกระตุ ้น เศรษฐกิจ ตามมติค ณะรัฐ มนตรีเ มื ่อ วัน ที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รายงานผลการขับ เคลื่อ นแนวทางการบูร ณาการฐานข้อ มูล ประชาชนและ
การบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ว ๒๒๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
ว ๒๔๗/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
ว ๒๕๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๒๖๕๐/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]

๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

๑๒๕๗๓/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
๑๒๙๐๙/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
๑๓๖๑๖/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]

๕๗
๕๘
๕๙

ว ๒๓๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]

๕๙

- ๑๒ เรื่อง

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

รายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้า
ผลการดาเนิน การของคณะกรรมการบูร ณาการฐานข้ อ มู ล ทั้ ง ๔ คณะ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ
ร่ างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญญัติ ค วบคุ ม การฆ่ าสั ตว์ เ พื่ อ
การจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดาเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะ
การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายงานการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็น
ขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่า งรุน แรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญ ญัติที่เ กี่ย วข้อ งกับ องค์ก ารอิส ระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
การติดต่อทาความตกลงกับต่างประเทศ การทาอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
สรุป ผลการประชุมคณะหัว หน้าส่ว นราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ผลการดาเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน และขอจัดกลุ่ม
องค์การมหาชน

๑๔๓๐๘/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]

๖๐

๑๔๔๐๖/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]

๖๐

๑๔๓๙๓/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]

๖๑

๑๔๓๓๐/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]

๖๑

๑๓๙๘๑/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]

๖๒

๑๔๒๗๙/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
๑๔๘๖๗/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๖๒

๑๕๐๐๑/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๖๒

๑๔๙๐๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๕๑๘๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๔๙๓๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๕๔๒๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
ว ๒๖๒/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
ว ๒๖๘/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๖๓
๖๓
๖๓
๖๔
๖๕
๖๕

๑๖๐๙๖/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๖๕

๑๖๑๕๗/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๖๖

๑๖๐๕๓/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๖๗

๑๐.๒ กระจายอ้านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก

- ๑๓ เรื่อง
๑๐.๓ ยกระดั บ สมรรถนะของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพ

เลขที่ ส.ยืนยัน

สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ๑๕๑๕๗/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า
๖๘

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย
บุคลากรภาครัฐ
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
๑๕๕๒๐/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๖๘

ข้อ สัง เกตของคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติ ๑๒๖๔๕/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด ๑๓๔๒๘/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๙

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๗๐

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การด้า เนิน การของคณะกรรมการขับ เคลื่อ นและเร่ง รัด
การด้าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
สรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมการขั บเคลื่ อนและเร่ งรั ดการด าเนิ นงานตาม ๑๒๕๓๖/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
นโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ ๑๓๔๖๔/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)
รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ๑๓๗๘๒/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)

๗๐
๗๐
๗๑

- ๑๔ เรื่อง
การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ

เลขที่ ส.ยืนยัน

หน้า

๑๒๙๖๑/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
๑๕๐๙๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๗๑

สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของคณะรั ฐ มนตรี ใ นพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค ๑๓๖๑๓/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑

๗๒

การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพืนที่กลุ่มจังหวัด
ค้าสั่งมอบหมายและมอบอ้านาจ
ว ๒๓๕/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]

๗๓

ว ๒๖๙/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]

๗๓

รายงานความก้ าวหน้ าการด าเนิ น งานการทบทวนสถานการณ์ ประเทศไทย ๑๓๙๗๘/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
เชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review : Thailand's MDCR)

๗๓

ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คาสั่ง นร ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)

นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ๑๕๑๔๑/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๗๔

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

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

ว(ร) ๒๒๗/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๗๕

- 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 ๑๕๐๐๗/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
การดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี

 มติคณะรัฐมนตรีที่สรุปในเอกสารฉบับนีจะปรากฏเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเท่านัน 

หน้า

๗๖

- ๑๖ ภาคผนวก : ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ตารางอักษรย่อ

๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๑

๘๒
๘๓
๘๔
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นโยบายที่
๑
การปกป้ องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

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

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑

นโยบายที่
๒
การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และการต่างประเทศ

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

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จานวน ๒ ฉบับ)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บ ทราบคาสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ รวม ๒ ฉบั บ ตามที่ สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่
๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไว้ก่อน และให้กรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อน รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการกิจการฯ และดาเนินการให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดังกล่าวโดยเร็วต่อไป
๑.๒ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกบทบัญญัติในคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บางฉบั บ ได้ แ ก่ ฉบั บ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ฉบั บ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ และฉบั บ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ค วามซ้าซ้ อ นกั บ บทบั ญ ญั ติ
ที่ไ ด้นาไปกาหนดไว้แล้ว ในกฎหมายว่าด้ว ยการประมง เพื่อ ป้อ งกัน มิใ ห้เ กิด ปัญหาในการบังคับ ใช้แ ละการตีค วามกฎหมาย
และยังเป็นการปฏิรูปกฎหมายของประเทศให้มีเอกภาพ และมีเพียงเท่าที่จาเป็นตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
๒. เห็น ชอบตามที่ร องนายกรัฐ มนตรี (นายวิษ ณุ เครือ งาม) เสนอเพิ่ม เติม ว่า โดยที่คาสั่งหัว หน้า คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ งเป็นกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น
เพื่อ ให้การสรรหาและคัดเลือกบุค คลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เห็นควรมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๓ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว โดยให้ประสานเพื่อทราบข้อมูลประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวกับคณะกรรมการสรรหาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑ ตอนที่ ๒ เรื่อง การดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (The Commission on Narcotics Drugs :
CND) สมัยที่ ๖๑ ตอนที่ ๒ เรื่อง การดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการรายงาน
ต่อเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๔ เมษายน ๒๕๖๑) รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๖๑
โดยการประชุมจัดขึ้นโดยสานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime :
UNODC) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นการสรุปการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในมิติต่าง ๆ ในบริบทของสหประชาชาติ ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านการปราบปรามยาเสพติด มิติด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติด
และมิติด้านการพัฒนา ซี่งสะท้อนจากการกล่าวถ้อยแถลงของประเทศต่าง ๆ ในเวทีการประชุม CND การผลักดันร่างข้อมติการหารือ
ทวิภาคี และการจัดกิจกรรมคู่ขนานหรือนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดข้อมูล ประสบการณ์ให้เห็นในเชิงประจักษ์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ของกระทรวงยุติธรรม ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด รวมทั้ง
การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีความสอดคล้องกัน
โดยได้รวบรวมและปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวมาจัดทาเป็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ บางประการ
เพื่อให้สอดคล้องกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในประเด็นเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส.
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกยึดไว้ตามกฎหมาย และการอุทธรณ์
และฎีกาของจาเลยในคดียาเสพติด และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
สานักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดตั้งสานักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย
กับสานักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดตั้งสานักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนด
แนวทางการจัดสรรพื้นที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) ให้ที่ตั้งของสานักงาน
สาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถ และช่วยเหลือทางวิชาการสาหรับประเทศสมาชิกของสานักเลขาธิการแผนโคลัมโบ
๑.๒ อนุมัติให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่จัดสรรพื้นที่ในการจัดตั้งสานักงานสาขาของ
แผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงยุติธรรมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทรายภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แ จงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรือ่ ง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทาลายเครือข่ายการค้า
ยาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้
๑.๑ โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทาลาย
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วงเงิน ๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงิน ๗,๑๐๕,๒๘๐ บาท
ราชอาณาจักรกัมพูชา วงเงิน ๓,๕๑๖,๘๐๐ บาท และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วงเงิน ๔,๐๙๗,๙๒๐ บาท
๓
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๑.๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอานาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และ
กิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการยุติแหล่งผลิตและทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน
หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ เพื่อให้มีการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ตามที่ได้รับจัดสรร
๒. ให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณที่เห็นควรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในอนาคต สาหรับขั้นตอนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ดาเนินการตามขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องคานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า
ความมั่นคง และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสาคัญ ไปดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอยกเลิก มติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อ ง ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการอิสระว่า ด้วย
การส่ง เสริม หลัก นิ ติธ รรมแห่ ง ชาติ (คอ.นธ.) เกี่ย วกับ ปัญ หาความไม่ส งบในพื้น ที่จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
กรณีก ารนาเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี (RFID) มาใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของยานพาหนะที่ใช้สัญจรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และขอถอนร่า งกฎกระทรวงกาหนดเครื่อ งหมายและวิธีก ารแสดงเครื่อ งหมายบ่ง ชี้ข้อ มูล
สาหรับรถที่จดทะเบียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ [เรื่อง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) เกี่ยวกับ “ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “ปัญหายาเสพติด
ในเรือนจา”] เฉพาะในส่วนของการนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification : RFID) มาใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์
ของยานพาหนะที่ใช้สัญจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องหมายและวิธีการแสดงเครื่องหมายบ่งชี้ข้อมูลสาหรับรถที่จดทะเบียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบต่อไป
๓. ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือกาหนดมาตรการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมสาหรับการดาเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างบรรยากาศการเข้าสู่กระบวนการเจรจาปรองดอง รวมทั้งสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในการดาเนินการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาดาเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น
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๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสาหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่ง ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้
กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่ทุก
จังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศใน
ระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งให้
ดาเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือที่
ทันสมัย เช่น การใช้แบบจาลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารู ปแบบการสร้างแบบจาลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจาลองเสมือนจริงของสิงคโปร์
(Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการต่อไปด้วย
๓.๓ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน คนรุ่ น ใหม่ ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในการบริห ารราชการของภาครั ฐ และเพื่อ เสริม สร้า งการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการดาเนิ น การ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ระหว่า งวัน ที่ ๑๙-๒๒ มีน าคม ๒๕๖๑ เพื่อ ใช้เ ป็น ข้อ มูล ประกอบการกาหนดยุท ธศาสตร์ด้า นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
การท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยและฮ่องกง เพื่อเชื่อมต่อการค้าของไทยทั้งในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค พร้อมทั้งเพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนโยบายเศรษฐกิจของจีนและฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย (Thai Night) และเยี่ยมชมงาน Hong Kong
International Film & TV Market (FILMART) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
รวมทั้งได้พบหารือกับรองผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอก ชน
ผู้นาเข้าและนักธุรกิจรายสาคัญของฮ่องกง โดยมีประเด็นหารือกันในเรือ่ งการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ได้เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ และ Cyber Port Center (แหล่งรวม
นักธุรกิจ Start-Up รุ่นใหม่ของฮ่องกง) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุ ป ผลการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศของรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ณ สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี และสาธารณรัฐออสเตรีย
คณะรั ฐมนตรีมีมติรั บทราบสรุป ผลการเดิ นทางไปราชการต่างประเทศของรองนายกรัฐ มนตรีและรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖
มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๑. การเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกทักษะด้านวิชาชีพ Meister Education Development ณ เมืองอาเคน โดยศูนย์ฝึกทักษะฯ มีการเรียน
และการฝึกทักษะ ๒ รูปแบบ คือ การฝึกวิชาชีพช่างตามที่ ตลาดแจ้งความต้องการมา และการฝึกครูช่างแบบเยอรมัน (German
Meister) ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ฝึกทักษะฯ มีความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใต้โครงการอบรมครู Thai-German Meister และการเยี่ยมชมการทางานของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้กระทาผิดในรัฐอาเคน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้วย
๒. การเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป (ASEAN-UNNET) โดยฝ่ายออสเตรียประสงค์ที่จะจัดทา
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกัน
และได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้า
ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดทาบันทึกความเข้าใจด้านการค้า การจัดตั้งคณะทางานร่วมด้านการค้าและดิจิทัล
และการจัดทาบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาในลักษณะ Dual Education Program เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยจะนาเรื่องการจัดตั้ง
คณะทางานร่วมด้านการค้าและดิจิทัล รวมทั้งแนวทางการจัดทาบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาดังกล่าวมาหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการต่อไป นอกจากนี้ ได้ศึกษาดูงาน Smart City ณ เขต Aspern กรุงเวียนนา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในหลายประเด็นเพื่อนามาเป็นแนวทางการพัฒนาเมือง Smart City ต้นแบบของไทย เช่น การพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านธุรกิจแห่งใหม่และเป็นต้นแบบในการวางผังเมืองเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์
ส่วนตัว การขยายเส้นทางรถไฟใต้ดินและการวางระบบรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม ระหว่า งวัน ที่ ๒๑ ถึง วัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ซี่ง การเดิน ทาง
เยือ นสหรั ฐ อเมริ ก าในครั้ ง นี้ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมได้ พ บหารื อ กั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยมีผลการหารือในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การฝึกระดับพหุภาคี
โดยเฉพาะการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ความคืบหน้าในการจัดทาความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและ
พัฒนา (Master Information Exchange Agreement : MIEA) และการผลักดันให้มีการสนับสนุนที่นั่งศึกษาหลักสูตรทางทหาร
ให้กับกาลังพลของกระทรวงกลาโหมภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางทหารให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่สหรัฐอเมริกาเคย
ให้ก ารสนับ สนุน รวมทั้งการหารือ ถึงสถานการณ์ในภูมิภาค ได้แ ก่ สถานการณ์ในทะเลจีน ใต้ และการเพิ่ม บทบาทของไทย
ต่อการแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลี เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการเป็นประธานร่วมคณะทางาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล (Experts’ Working Group on Maritime Security : EWG on MS) ในกรอบการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี กลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus : ADMM-Plus)
วงรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. การเป็นสัก ขีพ ยานในการลงนาม Annex ของบัน ทึก ความเข้า ใจสาหรับ ความร่วมมือ ระหว่า งสถาบัน วิจัย
ดาราศาสตร์แ ห่งชาติ กับ สถาบัน ดาราศาสตร์วิท ยุมั ก ซ์พ ลั งค์ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ร่ว มพั ฒ นาชุ ด อุ ป กรณ์เ ครื่ อ งรับ สั ญ ญาณ
วิท ยุแ ละซอฟต์แ วร์ใ นการรับและประมวลผลสัญญาณวิท ยุสาหรับ กล้อ งโทรทรรศน์วิท ยุแห่งชาติ การฝึก อบรมวิศ วกรและ
นักวิจัยไทย รวมทั้งการให้คาปรึกษาในการติดตั้งและทดสอบการทางานของชุดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ดังกล่าว ณ หอสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ในพระราชดาริ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖

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

๒. การเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กับ Germany Accelerator South East Asia (GASEA) และหน่ว ยงาน enpact เพื ่อ สร้า งความร่ว มมือ ใน ๕ เรื ่อ งหลัก
ได้แ ก่ (๑) การพัฒนาแพลตฟอร์ม Accelerator ร่วมกันเพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้วิสาหกิจเริ่มต้นในแต่ละเมืองและการเชื่อมต่อ
ระหว่า งเยอรมัน และอาเซีย น (๒) การเชื่อ มโยงโครงสร้า งพื้น ฐานทางเทคโนโลยีแ ละการลงทุน ของทั้ ง ๒ เมือ งมหานคร
ทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ทางด้านเทคนิค และระบบเมนเทอร์ (International Mentoring Program) (๓) การประเมิน
และการวิเคราะห์พัฒ นาการของระบบนิเวศ (๔) การสร้างเครือ ข่ายผู้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในเมืองต่าง ๆ และ
(๕) การอานวยความสะดวกด้านการจัดตั้งบริษัทและพื้นที่การดาเนินธุรกิจทั้ง ๒ ฝ่าย
๓. การเข้ าร่ว มเสวนาในการประชุม Global Bioeconomy Summit 2018 ณ Telekom Forum ในประเด็น
“Strategic Debate : International Collaboration in Bioeconomy Governance” ซึ่ งเป็ นการประชุ มสุ ดยอดเศรษฐกิ จชี วภาพ
(Bioeconomy) ของโลก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
มีแนวทางหลัก 3B คือ การสร้างเศรษฐกิจชีวภาพด้วยนวัตกรรม (Innovation Bioeconomy) เศรษฐกิจชีวภาพเป็นเครืองมือ
ในการนาไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Bioeconomy) และเศรษฐกิจชีวภาพที่มุ่งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
(Regenerative Bioeconomy)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทย ณ นครเมลเบิร์น
th
ครั้งที่ ๑๕ (15 Thai Culture & Food Festival) ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจขนาดเล็ก นวัตกรรม และการค้า สมาชิก
สภาเทศบาลนครเมลเบิร์น และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จัตุรัส Federation
ซึ่งภายในงานเทศกาลฯ มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมโดยคณะนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก
(โจหลุยส์) และการสาธิตการทาอาหารไทยโดยคณะ Top Chef Thailand
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐวิคตอเรีย ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร Creative Victoria (หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนการเติบโต
ของอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ) ประธานกรรมการบริ ห าร The Australian Centre for the Moving Image หรื อ ACMI
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิโอเกม วัฒนธรรมดิจิทัล และศิลปะ) และประธานกรรมการบริหารหอสมุด
แห่งวิคตอเรีย โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมความร่วมมือด้านภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ และการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของประชาชน รวมทั้งได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ
ด้านวัฒนธรรมกับผู้บริหารของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเมืองเมลเบิร์น เช่น ศาลากลางนครเมลเบิร์น (City of Melbourne)
หอศิ ล ป์ แ ห่ ง รั ฐ วิ ค ตอเรี ย (National Gallery of Victoria) และศู น ย์ ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ออสเตรเลี ย (Australian Centre of
Contemporary Arts-ACCA) เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๗ และการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ๙๗ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดาเนินกระบวนการเพิ่มทุน
ที่ชาระแล้ว (Paid-In Capitals) จานวน ๑๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ
(The International Bank for Reconstruction and Development : IBRD) จานวน ๗,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบรรษัท
การเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation : IFC) จานวน ๕,๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่ง
ของฐานะการเงินและประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาของกลุ่มธนาคารโลก และที่ประชุมได้ขอให้ธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาระดับหนี้สาธารณะ
ที่เพิ่มขึ้นของประเทศทีม่ ีรายได้ต่าซึ่งเป็นข้อจากัดของการพัฒนา นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง
๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

ด้านภัยพิบัติ (Mainstreaming Disaster Risk Management) และแนวทางเพิ่มความเท่าเทียมกันในคณะกรรมการพัฒนาการของ
ธนาคารโลกในเรื่องของ Gender Diversity
๒. การประชุมร่วมของผู้ว่าการประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (Joint Governors’ Meeting of the World Bank-IMF Southeast Asia Voting Group : Joint Meeting
of SEA Group) เป็นการประชุมร่วมกันของผู้ว่าการธนาคารโลกของกลุ่มออกเสียง SEA Group ๑๑ ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม
ฟิจิ อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา มาเลเซีย เนปาล สิงคโปร์ ตองกา เวียดนาม และไทย) และผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ของกลุ่มออกเสียง SEA Group ๑๓ ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ฟิจิ อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ตองกา เวียดนาม และไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการดาเนินงานและนโยบายที่สาคัญในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา และ
พร้อมกับรายงานความคืบหน้าของแผนการดาเนินการที่สาคัญ
๓. การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย (๑) การประชุมหารือทวิภาคีกับนาง Victoria Kwakwa
รองประธานธนาคารโลกดูแลภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (๒) การประชุมในหัวข้อ Maximizing the Development Impact of
the Belt and Road (๓) การสัมมนาด้านภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก IMF (๔) การสัมมนา Fiscal Forum
ในหัวข้อ Corruption and Public Sector Governance และ (๕) การสัมมนาด้านภาษี (Tax Conference) ในหัวข้อ Splitting
the Riches : The Present and Future of Taxation by Formula
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรับรองเอกสารร่างกรอบความร่วมมือและปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง (Framework/Declaration on
the Framework to Minimise the Harmful Effects of Fake News) ซึ่งจะมีการรับรองในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการ
ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information : AMRI) ครั้งที่ ๑๔ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
โดยการรับรองร่างปฏิญญาฯ จะเป็นการรับรองกรอบความร่วมมือเพื่อ ลดผลกระทบจากข่าวลวง ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะร่วมมือกันลดผลกระทบจากข่าวลวงภายใต้ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การศึกษาและการตระหนักรู้ (๒) การตรวจจับ
และการรับมือ (๓) บรรทัดฐานและแนวทางปฏิบัติ และ (๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ และอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุม AMRI
ครั้งที่ ๑๔ รับรองร่างปฏิญญาฯ ตามที่สานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สานักนายกรัฐมนตรี
(กรมประชาสัมพันธ์) ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้สานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแนวคิดและข้อหารือเกี่ยวกับการลด
ผลกระทบจากข่าวลวงที่ได้จากการประชุม AMRI ครั้งที่ ๑๔ มาร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากการเผยแพร่ข่าวลวงและข้อมูลที่บิดเบือนผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน
กาลัง เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสังคมไทย ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของประชาชนในการเผยแพร่ข้ อมูล
ข่าวสารด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ไทย-ศรีลังกา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเจรจาจัดทา FTA ไทย-ศรีลังกา แบบกรอบกว้าง ซึ่งมีสาระสาคัญครอบคลุม ๒๐ ประเด็น เช่น การค้าสินค้า การค้าบริการ
การลงทุน พิธีการศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม แรงงาน เป็นต้น
โดยศรีลังกาเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือเพื่อกาหนดกรอบการเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา (Scoping Session) ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่า ร่างกรอบการเจรจาฯ ไม่จาเป็นต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และควรเพิ่ มเติมเรื่องการระงับข้อพิพาท ต้องหลีกเลี่ยงกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘

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

เพื่อความรอบคอบในการเจรจาและป้องกันการเสียเปรียบของไทย โดยจะต้องแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างกรอบการเจรจาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขดั
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. ให้กระทรวงการต่า งประเทศเร่ งดาเนิ น การจัด ทากฎหมายกาหนดวิธี ก ารที่ป ระชาชนจะเข้ ามามีส่ วนร่ ว ม
ในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสี่
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (เรื่อง การเตรียมการให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting ภายใต้กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคง
จากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting ภายใต้
กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (Proliferation Security Initiative : PSI) ระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จานวน ๔ ฉบับ ตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความพร้อมต่อ PSI (Ensuring a Robust Initiative) เป็นการให้สมาชิก
ยืนยันในการดาเนินความร่วมมือตามกรอบ PSI อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชุมระหว่างประเทศสมาชิกในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริม
ขีดความสามารถเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) การร่วมมือ
ตามความสมัครใจในปฏิบัติการสกัดกั้นการแพร่ขยาย WMD ในกรอบ PSI รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อประสานงานหรือรับความช่วยเหลือในการตอบสนองต่อปัญหาการแพร่ขยาย WMD
๑.๒ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและการปฏิบัติที่สาคัญยิ่งในการสกัดกั้น (Enhancing
Critical Interdiction Capabilities and Practices) เป็นการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
ขีดความสามารถในการสกัดกั้นการแพร่ขยาย WMD ระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิก PSI
๑.๓ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการขยายการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ (Expanding Strategic Communications)
เป็นการระบุให้มีการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ขยาย WMD ประสานข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเผยแพร่หลักการ
สกัดกั้นของ PSI โดยรวมถึงการสื่อสารเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน
๑.๔ แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดาเนินการ (Strengthening Authorities
for Action) เป็นการระบุให้ประเทศสมาชิกดาเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายภายในประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ขยาย WMD ตามหลักการสกัดกั้นของ PSI โดยตระหนักว่า การดาเนินการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณี
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่เกี่ย วข้อ งกั บการไม่แ พร่ขยาย WMD รวมทั้งให้ประเทศสมาชิกได้คานึ ง ถึ ง
ผลกระทบและความท้าทายอันเกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีหรือวิธีการแบบใหม่ในการแพร่ขยาย WMD ด้วย
๒. หากมีความจาเป็นต้ องปรั บเปลี่ย นร่า งแถลงการณ์ร่ วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ และไม่ขัดกั บหลั ก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบรายงานผลการเข้ า ร่ ว มประชุ ม รั ฐ มนตรี ท่ อ งเที่ ย วยุ ท ธศาสตร์ ความร่ ว มมือ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Meeting of ACMECS Tourism Ministers) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์) เข้าร่วมการประชุม ซึ่ งที่ประชุม ACMECS ครั้งที่ ๓ รับทราบผลการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๓ (The 3rd Meeting of ACMECS
๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

Senior Officials) และหารือแนวทางการดาเนินงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ACMECS เช่น (๑) การให้ความสาคัญกับกลไก
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุม่ แม่น้าโขง [Greater Mekong Subregion (GMS)] โดยการอานวยความสะดวก การเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงภูมิภาคของกลุ่มประเทศ ACMECS ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ (๒) การส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว โดยส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่สาคัญที่เชื่อมโยงในกลุ่มประเทศ ACMECS เช่น Southern Coastal Corridor (กัมพูชา-เมียนมา-ไทย-เวียดนาม)
Northern Heritage Trail (ลาว-ไทย-เวียดนาม) และ (๓) ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น
การประชุม ACMECS ครั้งที่ ๔ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS ครั้งที่ ๔ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุม ACMECS ครั้งที่ ๓
รับทราบการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ACMECS Tourism เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ประเทศ ACMECS รวมทั้งเห็นชอบให้สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว “5 Countries
1 Destination” สนับสนุนการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศสมาชิก ACMECS และเห็นชอบในประเด็นที่ผู้แทน
ประเทศไทยเสนอเพิ่มเติมในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิ งกีฬาในกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS และมอบหมายให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามผลการประชุมต่อไป ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เห็นควรให้มีการส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว
และการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาค ACMECS ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การดาเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรับรองการดาเนินการข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security
Council : UNSC) ที่ ๒๔๐๒ (ค.ศ. ๒๐๑๘) ที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อต่ออายุมาตรการลงโทษ
สาธารณรัฐเยเมน โดยมีสาระสาคัญเป็นการห้ามการเดินทางและการอายัดทรัพย์สิน ตลอดจนข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องออกไปจนถึง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. กรณีที่ UNSC ได้ออกข้อมติเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการลงโทษเกี่ยวกับสาธารณรัฐเยเมนเป็นประจาทุกปี และเนื้อหา
ของข้อมติใหม่มิได้เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของมาตรการลงโทษที่มีอยู่เดิม เห็ นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการไปได้
โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา และหากกรณีที่ UNSC จะรับรองข้อมติเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญหรื อยกเลิ ก
มาตรการลงโทษกรณีสาธารณรัฐเยเมน เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญหรือยกเลิก
มาตรการลงโทษดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๓. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานอัยการสูงสุด และสานักข่าวกรองแห่งชาติ ถือปฏิบัติ และปรับปรุงฐานข้อมูล
เกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐเยเมน โดยเฉพาะรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ต้องถูกมาตรการลงโทษ (ห้ามเดินทางและอายัด
ทรั พย์ สิ น) ให้ ทั นสมั ยตามข้ อมู ลเว็ บไซต์ ของสหประชาชาติ (United Nations : UN) (http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2140)
รวมทั้งแจ้งผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อ UN ต่อไป
ทั้งนี้ UN จะปรับปรุงรายชื่อบุคคล องค์กรภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจเรื่ อ งความร่ว มมื อ ด้า นทรั พ ยากรแร่ ระหว่ า งรัฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยเห็นชอบการยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมซึ่งลงนามเมื่อวันที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่
ระหว่างสองประเทศครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่น การสารวจทรัพยากรแร่ การส่งเสริมการลงทุนในการใช้ประโยชน์ การค้าและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทรัพยากรแร่ การวิจัยและเทคโนโลยี รวมถึงการจัดตั้งคณะทางานว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรแร่ระหว่างไทยและ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๐

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

โมซัมบิก เป็นต้น โดยให้กระทรวงพาณิชย์สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคาในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และมอบหมายให้รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฉบับใหม่ ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกของคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนการค้า
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา รวมทั้งมอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และหลังจากการลงนามแล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการรับรองผูกพันความตกลง
ของราชอาณาจักรไทยต่อสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดาเนินการ
เจรจาเกี่ย วกับการจัดทาบัน ทึก ความเข้า ใจดังกล่า วให้ไ ด้ข้อ ยุติโดยเร็ว ก่อ นดาเนิน การตามขั้น ตอนของกฎหมาย ระเบียบ
และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ควรกาหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจาก
การดาเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อให้การกาหนดกิจกรรม โครงการ และกระบวนการการดาเนินการต่าง ๆ
ของทั้งสองประเทศสามารถดาเนินการได้ในทางปฏิบัติและนาไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรแร่ของทั้งสองประเทศ
ในระยะต่อไป เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๑ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ในการประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปคประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยร่างแถลงการณ์ฯ
มีสาระสาคัญคือ ให้สมาชิกเอเปคยืนยันและตระหนักถึงความร่วมมือในการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก
เช่น การสนับสนุนการค้าพหุภาคี การดาเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ การจัดทาเขตการค้าเสรีเอเชีย -แปซิฟิก ความเชื่อมโยง
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การลงทุน มาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตและการค้าดิจิทัล
ความสามารถทางการแข่ งขัน ของการค้าภาคบริการ การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่ งยื น มีนวัตกรรมและทั่วถึง การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า ร่างแถลงการณ์ฯ ไม่มีถ้อยคาหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งในหลักการของร่างแถลงการณ์ฯ จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์
เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยี ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบรายงานผลการเดิน ทางเยือ นสหราชอาณาจัก รของรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากประเทศต้นแบบและนาแนวคิด
มาปรับใช้กับประเทศไทย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นาคณะเข้าพบหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
และเอกชนเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสาคัญโดยสรุปคือ ภาครัฐควรมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก กาหนดนโยบาย
สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงพื้นที่สร้างสรรค์ของเอกชน และสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โดยจัดจ้างงานจากแหล่งภายนอก (outsource) และสนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น
๑๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

โดยปัจจัยความสาเร็จในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ การสร้างเวทีสาธารณะให้บุคคลจากต่างสาขาได้พบปะแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ แบ่งปันทักษะและประสบการณ์ (cross discipline) และผู้ประกอบการจะต้องได้รับการปลูกฝั งแนวคิด (mindset)
การทาธุรกิจแบบมืออาชีพ (entrepreneurship) เพื่อให้เข้าใจถึงการทาธุรกิจตามกลไกตลาด สะท้อนต้นทุน กาไรที่แท้จริง รู้จักคิด
วิเคราะห์ วางแผน เพื่อขยายธุรกิจ และเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ
๒. แนวทางการดาเนินการต่อไปของกระทรวงพาณิชย์ เช่น ร่วมมือกับองค์กรด้านการวิจัยนวัตกรรมทางนโยบาย
(Nesta) ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและยกระดับกระบวนการจัดทานโยบาย เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ
มาเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักคิด และนักสร้างสรรค์ชาวไทย ศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อออกมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการและพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุ ป ผลการประชุ ม ระหว่ า งประเทศระดั บ รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางน้ าภายในประเทศ ( International
Ministerial Conference on Inland Water Transport)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการขนส่งทางน้าภายในประเทศ
(International Ministerial Conference on Inland Water Transport) ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ
สาหรับภูมิภาคยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe : UNECE) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
ณ เมือง Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นหัวหน้าคณะ
เข้าร่วมการประชุมฯ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางปฏิ บัติด้านคมนาคม
ขนส่งทางน้าภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมบทบาทของการขนส่งทางน้าภายในประเทศ
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการขนส่งทางน้าอย่างเต็มที่ และคานึงถึงความสอดคล้องกับเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้นาเสนอประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
ของไทยในระยะ ๒๐ ปี ที่กาหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านขนส่ง ๔ เรื่อง ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความสะอาดและปลอดภัย ความเสมอภาค
และเท่าเทียม และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนาเสนอบทบาทด้านการคมนาคมขนส่งทางน้าภายในประเทศของไทย
เช่น การที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการประสานการดาเนินการตามความตกลงว่าด้วยเรือพาณิชย์ในแม่น้าล้านช้าง-แม่น้าโขง
(Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River : JCCCN) เพื่อร่วมกัน
บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี
สาหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งทางน้าภายในประเทศ (Ministerial Declaration of the International
Conference on Inland Transport) มีสาระสาคัญเพื่อส่งเสริมบทบาทของการขนส่งทางน้าภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้าภายในประเทศ รวมถึงกองเรือพาณิชย์และท่าเรือให้ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมให้สาขาการขนส่ง
ทางน้าภายในประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ต้องการของสาขาการขนส่ง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการประชุ ม คองเกรสนานาชาติ ข องสภาเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ร ะหว่ า งประเทศ ครั้ ง ที่ ๒๓
(23 rd International Congress of the UIHJ)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการประชุมคองเกรสนานาชาติข องสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๒๓ (23rd International Congress of the UIHJ) ที่กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีได้ร่วมจัดการประชุมขึ้นในหัวข้อ
เรื่ อ ง “หลั ก ประกั น ความยุ ติ ธ รรมที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น : เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Guaranteeing a Secure and Sustainable Justice : the Judicial Officer, an Essential Element of Good Governance)”
เมื่ อ วั น ที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กรมบังคับคดีเป็นสมาชิกถาวร (Full Member) ของสภาเจ้าพนักงาน
บังคับคดีระหว่างประเทศ ซึ่งการเป็นสมาชิกแบบสมาชิกถาวรดังกล่าวจะมีส่วนให้กรมบังคับคดีมีสทิ ธิเต็มรูปแบบในการแลกเปลีย่ น
และแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ และลงคะแนนเสียงในประเด็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี
ระหว่า งประเทศเพื่อ พัฒนาวิชาชีพ ของเจ้าพนัก งานบังคับ คดี และมาตรฐานการบังคับ คดีแ พ่งให้มีป ระสิท ธิภาพและรองรับ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๒

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

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และสามารถนาเสนอพัฒนาการการบังคับคดีของไทยที่มีความทันสมัย
และมีค วามสอดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลให้กับ ประเทศต่า ง ๆ ทั่ว โลก อัน จะเป็น การเสริม สร้า งความเชื่อ มั่น ให้กับ ผู้ ลงทุน
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒. ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งจะมีวาระ ๓ ปี (๒๐๑๘-๒๐๒๑) โดยสมาชิกแบบถาวร
ของสภาเจ้า พนัก งานบังคับ คดีระหว่า งประเทศได้ลงคะแนนเลือ กนายมาร์ค สมิช เจ้า พนัก งานบังคับ คดีป ระเทศเบลเยียม
เป็นประธานกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ และเลือกนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยมีบทบาท
ในการเสนอความคิดเห็นและเข้าร่วมบริหารงานของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวเอเปคประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบในหลัก การร่า งแถลงการณ์รัฐ มนตรีด้า นการท่อ งเที่ย วเอเปคประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และอนุมัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยร่างแถลงการณ์ฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ระหว่างประเทศสมาชิกเอเปค
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การสร้างงาน และมาตรฐานอาชีพ
และเครื่องมือการฝึกสอน ซึ่งจะมีการดาเนินการในหลายมิติ เช่น (๑) สนับสนุนผู้ประกอบการในการเข้าถึงการบริการทางการเงิน
นวัตกรรม และการสร้างงาน (๒) ให้ความสาคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสตรีต่อการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และ (๓) สร้างโอกาสในภาคการท่องเที่ยวโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการอานวยความสะดวกทางด้านการศึกษา
การเข้าถึงทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และการจ้างงาน เป็นต้น
๒. หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาของร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของไทยนั้น หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

๑๓

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

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

๓. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๑ เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาดาเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ มี
บทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและจับคู่
ทางการค้า เป็นต้น
๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสาหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด้าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทังให้พิจารณาก้าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
ได้ เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น
๓.๒ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่งการในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ ดาเนิ น การร่ ว มกั บ กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ กั บ ประชาชน
ด้ ว ยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจาลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารู ปแบบการสร้างแบบจาลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจาลองเสมือนจริง
ของสิงคโปร์ (Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการต่อไปด้วย
๓.๓ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน คนรุ่ น ใหม่ ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในการบริห ารราชการของภาครั ฐ และเพื่อ เสริม สร้า งการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการดาเนิ น การ
เพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะยาวต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๔

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง พิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ
ค.ศ. ๑๙๓๐ มีสาระสาคัญเพื่อจัดการกับปัญหาการใช้แรงงานบังคับที่ครอบคลุม ๕ ด้าน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกัน
การคุ้มครอง การชดเชยช่วยเหลือเยียวยาและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน รวมทั้ง
การสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการแบ่งปัน
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และเรี ย นรู้ ใ นการต่ อ ต้ า นการใช้ แ รงงานบั งคั บ และแรงงานเกณฑ์ ตามที่ ก ระทรวงแรงงานเสนอ และให้ ส่ ง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาสัตยาบันสารเพื่อให้พิธีสารฯ มีผลผูกพัน ทั้งนี้ ให้ยื่นสัตยาบันสาร
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารฯ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....
ได้มีการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่มีระยะเวลาให้รัฐสมาชิกดาเนินการภายหลังการให้สัตยาบันได้
ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรือ่ ง ร่างกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสาหรับการทางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุ
กระเด็น ตกหล่น และพังทลาย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๔
ควรเพิ่มเติมข้อความ คาว่า “ที่มีมาตรฐาน” หลังคาว่า “อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” และหมวด ๓ การป้องกัน
อันตรายจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย ข้อ ๒๐ ควรเพิ่มเติมข้อความ คาว่า “และต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ”
หลังคาว่า “...ป้องกันอันตรายนั้นได้” ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก้าหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการน้าส่งเงินสมทบ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
และการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการขยายกาหนดเวลากรณีนายจ้าง
ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและนาส่งเงินสมทบ โดยวิธีการนาส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ออกไปอีก ๗ วันทาการนับแต่วันที่พ้นกาหนดวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ โดยให้มีผลใช้บังคับสาหรับค่าจ้าง
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้กระทรวงแรงงานเร่งประชาสัมพันธ์
และสร้างมาตรการจูงใจเพื่อให้นายจ้างเกิดความเชื่อมั่นในการชาระเงินผ่านระบบ e-Payment และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของนายจ้าง
ซึ่งจะส่งผลที่ดีขึ้นในการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing Business) ในการประเมิน
ของธนาคารโลกครั้งต่อไป ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๑๕

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดท้าฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการและการกาหนด
มาตรการในการกากับดูแลผู้ใช้แรงงานในภาพรวมได้อย่างครบถ้วนทั้งระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งเร่ งจัด ทาฐานข้ อมูล แรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมทุก กลุ่ม เช่น แรงงานที่ทา งานไม่ เต็ม เวลา
แรงงานที่รับงานไปทาที่บ้าน แรงงานที่ทางานแบบเหมาช่วง แรงงานที่ทางานระยะสั้น แรงงานผู้พิการ แรงงานผู้สูงวัย เป็นต้น
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และให้นาเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหา
คนขอทาน
๓.๓ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การทาการตลาด และการแนะนาอาชีพใหม่
เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบเป็นระยะ ๆ นัน ให้รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก้ากับให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด้าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การกู้เงินนอกระบบของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนีหรือลดหนี เปลี่ยนหนีนอกระบบ
เป็นหนีในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนีนอกระบบขึนอีกในระยะยาว รวมทังให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลในพืนที่ โดยเฉพาะนายทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ทังนี ให้เร่งรัดด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖ เดือน
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับ ติดตามการดาเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยคานึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์ภายใน
ชุมชนและนาผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดอาหารให้แก่
เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการดาเนินการ และให้เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้

กองบริหารงานสารสนเทศ
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(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนาการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่
ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและ
ประเมินผลสาเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ดาเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้าและคูคลอง ดังนี้
๓.๑ ให้ก ระทรวงมหาดไทยเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนิ นการกาจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ว และ
ให้กากับติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจานวนขึ้นอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้า
เจ้าพระยาและแม่น้าลาคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมสาคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้า
และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดนาผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการกาจัดผักตบชวา
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย
๓.๒ ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมพิ จ ารณาแนวทางการส่ ง เสริ ม การแปรรู ป และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
๔. ด้านอื่น ๆ ในการดาเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินการป้องกัน แก้ไข และ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการดาเนินการดังกล่าวของส่วนราชการ ให้พร้อมก่อน
ที่จะเริ่มดาเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นไม้ประจาจังหวัด เป็นต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก้ากับให้กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการด้าเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนีหรือลดหนี เปลี่ยนหนีนอกระบบเป็นหนีในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนีนอกระบบ
ขึนอีกในระยะยาว รวมทังให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพืนที่ด้วยนัน ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน
ทังนี ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท้าบัญชีสถานภาพหนี โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่ส้าคัญ
ให้ชัดเจนด้วย เช่น แหล่งที่มาของหนี ข้อมูลเจ้าหนี/ลูกหนี จ้านวนหนีที่เกิดขึน เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลการด้าเนินงานต่อไป
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

๑๗

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

ของกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กลุ่ม
ลูกจ้างเหมาดังกล่าว ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาดาเนินการบนพื้นฐานของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเท่าเทียมกันด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดทาข้อมูลผลการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ของการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญอย่างชัดเจน เช่น การจัดทา/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบและการวัดผล
การศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการดังกล่าว เป็นต้น เพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน
ให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูลผลการดาเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเกี่ยวกับความจาเป็น
เหมาะสมและแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ด้านนวัตกรรมและการวิจัยของประเทศที่เกิดจากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ากับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการบางส่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรือ่ ง รายงานมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ไตรมาสที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งสิ้น ๖ กระทรวง ๑๔ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๙.๙๐ ล้านบาท โดยดาเนินการจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน
๒,๔๒๖.๒๖ ล้านบาท และดาเนินการจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน ๕๓.๖๔ ล้านบาท มีประชาชน
และเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จานวน ๓๐๕,๗๕๐ ราย พื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟู จานวน ๑,๐๖๕,๙๕๑ ไร่
เส้นทางคมนาคม ถนนได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม จานวน ๒๕๑ สายทาง ระบบส่งน้า พนัง ฝาย และแหล่งน้าได้รับการซ่อมแซม
ฟื้นฟู จานวน ๓๑๑ แห่ง รวมทั้งอาคารสถานที่ ทรัพย์สินทางราชการได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง จานวน ๒๗๕ รายการ ตามที่
สานักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สานักงบประมาณประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการตามมาตรการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่า งกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ ายประโยชน์ ท ดแทน
ในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยกาหนดให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อเดือน ต่อบุตร ๑ คน
จานวนคราวละไม่เกิน ๓ คน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณที่เห็นควรมีการรองรับในเรื่องจานวนเงิน
ของกองทุนประกันสังคมที่จะลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว รวมทั้งควรให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการและกาหนดกลไกการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กาหนด และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๑๘

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยมีความคืบหน้า
ด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเป้าหมายดาเนินการระยะแรกในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ จานวน ๕๐ ชุมชน ๗,๐๖๙ ครัวเรือน
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีพื้นที่สามารถดาเนินการได้ ๒๙ ชุมชน ๒,๖๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้ อยละ ๓๗.๒๘ ของเป้าหมาย
ดาเนินการทั้งหมด ประกอบด้วย บ้านที่สร้างแล้วเสร็จ จานวน ๑,๑๙๐ ครัวเรือน จาก ๑๘ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๓ และ
บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จานวน ๑,๒๓๑ ครัวเรือน จาก ๑๙ ชุมชน โดยมีพื้นที่พร้อมเริ่มก่อสร้าง จานวน ๒๑๔ ครัวเรือน
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับ ทราบผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิก ารแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ และเห็นชอบในหลักการ
และแนวทางการดาเนินการการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ โดยผลการลงทะเบียนโครงการ
ลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น
๑๔.๒ ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสิ้น ๑๑.๔ ล้านคน (เป็นผู้สูงอายุ ๓.๖ ล้านคน และเป็นผู้พิการ ๓.๘ แสนคน) ซึ่งทั้งหมด
เป็นผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปัจจุบันมีผู้รับบัตรสวัสดิการฯ แล้ว ๑๑.๑ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของผู้ที่ผ่าน
คุณสมบัติทั้งหมด และมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้ว
๒๗,๐๐๐ ล้านบาท สาหรับแนวทางการดาเนินการการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ โดยผ่านกลไกการดาเนินงาน
ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ที่ล งทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ ที่ไ ม่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สานักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เห็นควรพิจารณาวิธีการลงทะเบียนและวิธีการตรวจสอบการลงทะเบียนที่เหมาะสม รวมถึงการอานวยความสะดวกที่จะเอื้อ
ต่อการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
และเมื่อกระทรวงการคลังดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม และได้จานวนผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้ดาเนินการตามนัยมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาสแรก
แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งควรประเมินจานวนผู้ที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติมและงบประมาณที่ต้องใช้ในเบื้องต้น
ตลอดจนควรมีการติดตามผลภาระต่องบประมาณที่เกิดขึ้นจริงและผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงโครงการลงทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๐ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๓.๕ สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน
๑๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

ผลการด้าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สิทธิมนุษยชน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ้าปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ๕ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) สถานการณ์ด้านสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๒) สถานการณ์ด้า นสิท ธิพ ลเมือ งและสิท ธิก ารเมือ ง เช่น การทรมานและการบังคับ สูญ หาย สิท ธิใ นกระบวนการยุติธรรม
(๓) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น สิทธิทางการศึกษา สิทธิการทางาน (๔) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของบุคคล ๖ กลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี และ (๕) สถานการณ์ที่เป็นประเด็นร่วม ๕ ประเด็น เช่น การค้ามนุษย์ สถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และรายงานผลการปฏิบั ติงาน
ของ กสม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๖๐ ของ กสม.
ซี่งมีภารกิจการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๙ เรื่อง และ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของ กสม. ตามที่ กสม. เสนอ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นชอบและมีความเห็นเพิ่มเติมต่อข้อเสนอแนะของ กสม. โดยให้ส่งความเห็นของหน่วยงาน
ดังกล่าวไปเพื่อ กสม. พิจารณาต่อไป
๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูน ย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๐

นโยบายที่
๔
การศึกษาและเรียนรู ้
การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

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

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นไม้ประจาจังหวัด เป็นต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้
๑.๒ ตามที่น ายกรัฐ มนตรี ไ ด้มีข้อ สั่ ง การในคราวประชุม คณะรั ฐ มนตรีเ มื่อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั้น ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน
ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาบัญชีสถานภาพหนี้ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญ
ให้ชัด เจนด้ว ย เช่น แหล่งที่ม าของหนี้ ข้อ มูล เจ้า หนี้/ ลูก หนี้ จานวนหนี้ที่ เ กิ ด ขึ้น เป็น ต้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ ใ นการติ ด ตาม
และประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กลุ่ม
ลูกจ้างเหมาดังกล่าว ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาดาเนินการบนพื้นฐานของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเท่าเทียมกันด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดทาข้อมูลผลการดาเนินการเกี่ยวกับ การปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ของการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญอย่างชัดเจน เช่น การจัดทา/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบและการวัดผล
การศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการดังกล่าว เป็นต้น เพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน
ให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูลผลการดาเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเกี่ยวกับความจาเป็น
เหมาะสมและแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ด้านนวัตกรรมและการวิจัยของประเทศที่เกิดจากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ากับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการบางส่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๑

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

๔.๒ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปรับปรุงระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มีคูปองการศึกษา
๔.๓ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การทาการตลาด และการแนะนาอาชีพใหม่
เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินนอกระบบของเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุน
ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับ ติดตามการดาเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยคานึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์
ภายในชุมชนและนาผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชน
มีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ พิจารณานาแนวทาง
การจัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการดาเนินการ และให้เร่งดาเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนาการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่
ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและ
ประเมินผลสาเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ดาเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้าและคูคลอง ดังนี้
๓.๑ ให้ก ระทรวงมหาดไทยเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการกาจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ ว และ
ให้กากับติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจานวนขึ้นอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้า
เจ้าพระยาและแม่น้าลาคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมสาคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้า
และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดนาผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการกาจัดผักตบชวา
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย

๒๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๓.๒ ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมพิ จ ารณาแนวทางการส่ ง เสริ ม การแปรรู ป และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
๔. ด้านอื่น ๆ ในการดาเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินการป้องกัน แก้ไข และ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการดาเนินการดังกล่าวของส่วนราชการ ให้พร้อมก่อน
ที่จะเริ่มดาเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
แรงงานที่มีทักษะ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และวั ฒ นธรรมสากล และการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ที่เป็นสากล
๔.๑๐ การปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๓

นโยบายที่
๕
การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน

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

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต
๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รั บยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ป้องกันและแก้ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์
และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ
สาธารณสุข

กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๔

นโยบายที่
๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

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

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๑ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับ ทราบผลการดาเนิน การในการจัด เตรีย มร่า งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ ให้สานักงบประมาณนาข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไปเปิดเผยในเว็ปไซต์ของสานักงบประมาณ (www.bb.go.th) และจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนที่กาหนดในปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๓. ให้สานักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการดาเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนา
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสถานะการดาเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน และเหตุผลความจาเป็นของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ยังดาเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ โดยพบว่า โครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ส่วนใหญ่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ แต่ยังคงมีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
เช่น ปัญหาการเข้าใช้พื้นที่ และปัญหาอุทกภั ย ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะดาเนินการต่ออีก ๑๑ หน่วยงาน
รวม ๑๒๖ โครงการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๒. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการดาเนินงานของแต่ละ
โครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการและจะดาเนินการต่อ โดยมีแผนการใช้จ่ายเงินกู้ในช่วงปีงบประมาณ
๒๕๖๑-๒๕๖๒ และมีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการดาเนินโครงการในภาพรวมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และให้กระทรวง
ต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้ฯ ให้เสร็จสิ้น ตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่ได้กาหนดไว้ โดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งให้จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการส่งให้กระทรวงการคลัง
(สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และกากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดาเนินงานตาม
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๕

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

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล
การดาเนินโครงการให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติทราบด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่ อไป
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
๓. ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของโครงการที่มีค วามประสงค์จ ะยกเลิก โครงการ ดาเนิน การเสนอขอความเห็น ชอบ
ยกเลิก โครงการและยกเลิก การใช้เ งิน กู้ไปยังกระทรวงการคลัง (สานัก งานบริห ารหนี้สาธารณะ) เพื่อ ให้ก ระทรวงการคลัง
(สานัก งานบริหารหนี้สาธารณะ) รวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกโครงการและ
ยกเลิกการใช้เงินกู้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจากการดาเนินโครงการที่แล้วเสร็จเข้าบัญชี “เงินฝาก
เงินกู้สาหรับโครงการเงินกู้ฯ” ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยเร็วต่อไป
๕. ให้กระทรวงการคลัง (สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรมีการติดตาม
และเร่งรัดการดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผน และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบเป็นระยะ รวมทั้งควรมีการจัดทารายงานการประเมินผลโครงการเงินกู้ฯ หลังจากโครงการเงินกู้ ฯ
ได้เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทามาตรการเชิงนโยบายของรัฐบาลในอนาคตต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว จานวน ๑,๔๗๐,๕๕๘.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้ อยละ ๕๐.๗๑ ต่ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๘
(เป้าหมายกาหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๒๙) โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ ๑ จานวน ๕๗๒,๗๙๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕
สาหรับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เช่น รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประสบปัญหาเรื่องความพร้อมของพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน
และราคาที่ดิน ทาให้การดาเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มผี ยู้ นื่
เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ และเป็นรายการที่มีคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะหรือจัดหาจากต่างประเทศ เป็นต้น
๑.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน
รวมทั้งกากับดูแลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด มีความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นสาคัญ ตลอดจนหารือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
รวมทั้งให้พิจารณาจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของการดาเนินงานต่าง ๆ และให้นาเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมมาดาเนินการ
เป็นลาดับแรก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
๑.๑ ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒ การปรับเปลี่ยนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ก ารจัดสรรงบประมาณของหน่ว ยงาน และปรับเปลี่ยน
หน่วยงานต้นสังกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ
๒. ให้นาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๕๐ คน ตามสัดส่วนที่สานักงบประมาณเสนอ โดยในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี จานวน ๑๐ คน
ให้ประกอบด้วย
๑. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
๓. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
๔. นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
๕. นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
อดีตรองผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๖. นายดนุชา พิชยนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์
อดีตรองผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๘. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๙. นายภูมิรักษ์ ชมแสง
รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๑๐. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต
๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การกาหนดราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายนาตาลทรายขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการกาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้าตาลทรายเป็นรายเขต ๙ เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ ๑,๐๘๓.๘๖ บาท ณ ระดับความหวาน
กองบริหารงานสารสนเทศ

๒๗

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

ที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส และกาหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๖๕.๐๓ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิต
และจาหน่ายน้าตาลทราย เท่ากับ ๔๖๔.๕๑ บาทต่อตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน และสานักงบประมาณเกี่ยวกับการให้เงินเพิ่มค่าอ้อยให้กับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยจากส่วนต่างของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายกับราคาอ้อยขั้นต้น และหักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้าตาลทราย เห็นควรให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและ
ประโยชน์ที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับในโอกาสแรก ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมกากับดูแลสถานะเงินกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ
และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอ้อยและน้าตาลทราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครังที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ
ออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (สิ้นสุดวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
และให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจเร่งรัดและติดตามการดาเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหา
การดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒ นาเกษตรกรให้เป็นไปอย่า งมีป ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานดังกล่าว เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในกรอบวงเงิน ๒,๓๐๓,๒๖๗,๗๓๓.๖๘ บาท
ที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๑ จานวน ๒,๐๘๓,๐๘๔,๕๒๐.๖๕ บาท ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดเป้าหมายการดาเนินการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ระยะที่ ๒ โดยมุ่งเน้นภารกิจการจัดการปัญหาหนี้สินทางการเกษตรให้กั บเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียที่ทากินภายในช่วงเวลาดังกล่าว การสารวจและจาแนกข้อมูลหนี้สินเกษตรกรทั้งที่มีคุณสมบัติและขาดคุณสมบัติ
ตามกฎหมายปัจจุบัน และการจัดทาข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ให้แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกเหนือบทบาทและภารกิจ
ตามกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต

๒๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ ๕ จั ง หวั ด
(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การท่องเที่ย วเป็น เครื่อ งมื อที่สาคั ญ
ในการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อีสานใต้ และขยายหรือพัฒนาต่อยอดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองรอง อันจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายรัฐบาล
ซึ่งเห็นควรสนับสนุนโครงการที่ต้องเร่งดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔๕ โครงการ วงเงิน ๒๙๗.๓๙ ล้านบาท
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๗๐ โครงการ วงเงิน ๕๕๔.๓๗ ล้านบาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
๒. ให้ก ระทรวงการท่อ งเที่ย วและกีฬ าประสานกับ กระทรวงมหาดไทยเพื่อ ให้ผู้ว่า ราชการจัง หวัด ในพื้น ที่
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งดาเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในการดาเนินกิจกรรมการให้บริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญ
กับความสะอาด หลักสุขอนามัย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทังที่เป็นไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึง ต้นยางนา ต้นไม้ประจาจังหวัด เป็นต้น ในพืนที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึน เช่น บริเวณพืนที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพืนที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทังพืนที่ดังกล่าวหลายแห่ง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้
๑.๒ ตามที่น ายกรัฐ มนตรี ไ ด้มีข้อ สั่ ง การในคราวประชุม คณะรั ฐ มนตรีเ มื่อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั้น ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน
ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาบัญชีสถานภาพหนี้ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญ
ให้ชัด เจนด้ว ย เช่น แหล่งที่ม าของหนี้ ข้อ มูล เจ้า หนี้ / ลูก หนี้ จานวนหนี้ที่ เ กิ ด ขึ้น เป็น ต้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ ใ นการติ ด ตาม
และประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้ อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
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๒๙

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

ของกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กลุ่ม
ลูกจ้างเหมาดังกล่าว ให้กระทรวงแรงงานพิจารณาดาเนินการบนพื้นฐานของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเท่าเทียมกันด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดทาข้อมูลผลการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ของการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญอย่างชัดเจน เช่น การจัดทา/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบและการวัดผล
การศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการดังกล่าว เป็นต้น เพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน
ให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูลผลการดาเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเกี่ยวกับความจาเป็น
เหมาะสมและแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ด้านนวัตกรรมและการวิจัยของประเทศที่เกิดจากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ากับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการบางส่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse (ITB) 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการเข้าร่วมงาน Internationale Tourismus Borse (ITB) 2018 ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งงาน ITB 2018
เป็นงานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสาคัญที่สุดของโลก โดยในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดรูปแบบและกิจกรรมภายในคูหาประเทศไทยด้วย Theme : Amazing Thailand ในแนวคิด Open to the new shades of Thailand
โดยเน้นสินค้าและบริการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชน (Local Tourism) และประสบการณ์การเรียนรู้
ตามทิศทางการตลาด Marketing 4.0 สาหรับกิจกรรมสาคัญภายในงาน เช่น การจัดงาน Thailand Networking Lunch โดยเชิญ
สื่อมวลชน บริษัทนาเที่ยวในตลาดยุโรป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังข้อมูลด้านนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
และการจัดงาน Thailand Mini Mart เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างพันธมิตรทางด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นการเชิญ
ผู้ประกอบการจากเมืองรองเพื่อมาพบปะเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการสาธิต
งานหัตถกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ผลสาเร็จจากการเข้าร่วมงาน ITB 2018 ผู้ประกอบการไทย (Seller) ได้เจรจาธุรกิจกับบริษัทจากตลาดยุโรป
(Buyer) เฉลี่ย ๒๖ ราย (มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเจรจาเฉลี่ย ๒๓ ราย) เป็นคู่ค้ารายเดิมเฉลี่ย ๑๖ ราย และรายใหม่เฉลี่ย ๑๐ ราย
และมีแนวโน้มในการทาสัญญาเฉลี่ยร้อยละ ๕๘ ซึ่งในภาพรวมเป็นที่น่าพึงพอใจและสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมาย
ยอดนิยมทางการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

๖.๗ ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัย
การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อ คณะรัฐ มนตรี ให้ส่ ว นราชการหรือ หน่ว ยงานของรัฐ เจ้า ของเรื่อ งส่งเรื่อ งดั งกล่ า ว
ให้ก ระทรวงการคลังและ/หรือสานักงบประมาณก่อน เพื่อ พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แล้วให้ส่งเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นของกระทรวงการคลังและ/หรือสานักงบประมาณไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีส่งเรื่อ งที่อ ยู่ร ะหว่า งการดาเนิน การของสานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี
ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องที่จะต้องดาเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คืนให้แก่
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
๓๐
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๖.๘ แก้ปัญหานาท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนนาในบางพืนที่และบางฤดูกาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งนาเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต
๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้ างราคาเชือเพลิ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้อมกับร่ วมมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาดาเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น
๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึน รวมทังให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสาหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึนด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่ง ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น
๓.๒ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่งการในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๑

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

ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ดาเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจาลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารู ปแบบการสร้างแบบจาลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจาลองเสมือนจริงของสิงคโปร์
(Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการต่อไปด้วย
๓.๓ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน คนรุ่ น ใหม่ ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในการบริห ารราชการของภาครั ฐ และเพื่อ เสริม สร้า งการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการดาเนิ น การ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติจัดตัง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพื่อดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าประชารัฐ สาหรับพืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สาหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล โดยมีปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน ๑๒ เมกะวัตต์ ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย
โดยขอให้เร่งรัดการเข้าร่วมกิจการโดยชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ และพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการเข้าร่วม
กิจการดังกล่าวในระยะต่อไปตามความเหมาะสม
๒. อนุมัติให้บริษัท พีอีเอฯ จัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ จานวน ๓ บริษัท ได้แก่ (๑) บริษัท ประชารัฐชีวมวล
นราธิวาส จากัด (จังหวัดนราธิวาส) (๒) บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จากัด (จังหวัดปัตตานี) และ (๓) บริษัท ประชารัฐชีวมวล
บันนังสตา จากัด (จังหวัดยะลา) เพื่อดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสาหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงาน
ผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล โดยให้บริษัท พีอีเอฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ของส่วนทุน และภาคเอกชน/วิสาหกิจชุมชน ลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ ๖๐ ของส่วนทุน (วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ ๑๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
โดยในขั้นตอนการดาเนินโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยบริษัท พีอีเอฯ ประสานงานกับกระทรวงพลังงานเพื่อดาเนินการ
เชิญชวนและสรรหาชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการฯ โดยเร็ว เพื่อให้การดาเนินโ ครงการฯ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๑) เมื่อวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การร่วมลงทุนของชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนเมื่อเริ่มต้นโครงการฯ ให้เป็นไปตามความพร้อมและ
ความสามารถของชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในระยะต่อไปได้ตามความเหมาะสม
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมุ่งดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจากการรับซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงในพื้นที่ และสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมถือหุ้น
รวมทั้งควรมีการจัดการน้าเสียและกลิ่นรบกวนจากลานกองเชื้อเพลิง การจัดการน้าหล่อเย็นและฝุ่นละอองจากกระบวนการเผาไหม้
เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และควรพิจารณา
ทบทวนสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท พีอีเอฯ เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทางและสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกากับให้บริษัท พีอีเอฯ เร่งทาความเข้าใจกับประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ วิธีการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จะได้รับ
รวมทั้งแนวทางการป้องกันมลพิษด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการฯ ด้วย

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีโดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภาครัฐ
๓๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๖.๑๒ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ รับทราบผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพืนฐาน ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยว และด้านคุณภาพชีวิต
๑.๒ เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ และผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กับภูมิภาคอื่น ได้กาหนดแนวทาง
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ ให้ครอบคลุมในภูมิภาคเดียวกัน และเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ขนส่งระหว่างภูมิภาค ทั้งภาคกลาง และกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่ชายแดน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายการเดินทาง
ให้เกิดการเชื่อมโยงทั่วถึงตลอดแนวเหนือ -ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ (๑) เชื่อมโยง
ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) และตอนบน (หนองคาย เลย อุดรธานี
หนองบัวลาภู นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) (๒) เชื่อมโยงภายในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒ (สุรินทร์
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี) และพื้นที่ชายแดน (๓) เชื่อมโยงไปยังภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร และ (๔) เชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออก
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ ได้ดาเนินการปรับปรุงเส้นทางหลวง
ให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร
ของทางหลวงสายหลัก และ (๒) การปรับปรุงเส้นทางให้เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
๓. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ และนันทนาการ ได้ดาเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ สามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างสะดวก และปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility)
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยมีโครงการสาคัญ
ได้แก่ (๑) พัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (๒) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดนครราชสีมา และ (๓) การดาเนินงาน
สนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (Moto GP 2018)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) ให้กระทรวงคมนาคมเร่งจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้า นคมนาคม
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๓

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

ขนส่งของประเทศในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบขนส่งหลัก ระบบขนส่งเสริม ( Feeder
System) และการพัฒนาระบบการจัดการสินค้า บริการ และโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ งเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และรองรับการขยายตัวของเมือ งต่าง ๆ ด้วย
และให้นาแผนแม่บทดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนด้วย นั้น ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว โดยในการจัดทาแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นหลักการในการพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินงาน การกาหนดรายละเอียด การกาหนด
รูปแบบรายการของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ให้ยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า ครบถ้วน จาเป็น เหมาะสม และ
ประโยชน์ใช้สอยในแต่ละกรณีเป็นสาคัญ โดยไม่นาข้อจากัดด้านงบประมาณมาเป็นปัจจัยที่ทาให้ต้องลดทอนภาระงานหรือปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานที่จาเป็นและควรต้องดาเนินการของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ออกไป ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ และทาให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ในภายหลัง เช่น การกาหนดแนวสายทาง
ที่กีด ขวางทางน้า การออกแบบทางแยก/ทางลอดของถนนที่ไ ม่เหมาะสมกับสภาพการจราจรและไม่เ ป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย เป็นต้น

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๖.๑๕ ด้านการเกษตร ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครังที่ ๑/๒๕๖๑ และแนวทางการบริหารจัดการ
สับปะรดโรงงานในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เกี่ยวกับสถานการณ์สับปะรด ปี ๒๕๖๑ และแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดโรงงานในเดือนพฤษภาคมมิถุนายน ๒๕๖๑ เช่น มาตรการนาสับปะรดส่วนเกินออกนอกระบบ มาตรการผลักดันการส่งออกและขยายตลาดต่างประเทศ
และมาตรการรณรงค์การบริโภคสับปะรดผลสดเพิ่มขึ้ น เป็นต้น รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ต่อไป ตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร) รับความเห็นของส านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อพิจารณาเงื่อนไขและวิธีการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากโครงการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
ในการรวบรวมผลผลิตสับปะรดผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร ไปดาเนินการต่อไปด้วย

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรม พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง
๓๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกาหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคล บทบาทหน้าที่ข องวิสาหกิจ ชุม ชนนิติ บุคคล การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิส าหกิ จ ชุมชนและ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด การยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
การเพิ่มบทบาทหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเงินทุน และบทกาหนดโทษทางปกครองต่อผู้ที่นาชื่อวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคลไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่ อให้การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและส่งผลดี ตอ่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักเลข าธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการสนับสนุนให้มีกลไก หน่วยงาน และงบประมาณในการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน
สามารถจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มเติมผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะต่อไป รวมทั้งควรกาหนดบุคคลหรือกลไกในการตรวจสอบ
กิจการของวิสาหกิจชุมชนให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการประกอบกิจการของนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางก ารดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่าง
ครบวงจรมากยิ่งขึน เช่น การให้องค์ค วามรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การทาการตลาด และ
การแนะนาอาชีพใหม่เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินนอกระบบของเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุน
ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับ ติดตามการดาเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยคานึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์ภายใน
ชุมชนและนาผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดอาหารให้แ ก่
กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๕

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

เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการดาเนินการ และให้เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนาการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่
ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและ
ประเมินผลสาเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งดาเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้าและคูคลอง ดังนี้
๓.๑ ให้ก ระทรวงมหาดไทยเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการกาจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ว และ
ให้กากับติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจานวนขึ้นอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้า
เจ้าพระยาและแม่น้าลาคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมสาคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้า
และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดนาผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการกาจัดผักตบชวา
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย
๓.๒ ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมพิ จ ารณาแนวทางการส่ ง เสริ ม การแปรรู ป และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
๔. ด้านอื่น ๆ ในการดาเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินการป้องกัน แก้ไข และ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการดาเนินการดัง กล่าวของส่วนราชการ ให้พร้อมก่อน
ที่จะเริ่มดาเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครังที่ ๑/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับ ทราบผลการประชุม คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ วันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยการประชุมฯ ประกอบด้วย
๑.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ในการใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
และการขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑.๒ เรื่องเพื่อทราบ จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ การดาเนินงานของคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การดาเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการดาเนินงานอื่น ๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๖๐
๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งรัดติดตามการดาเนินโครงการขยายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) รวมทั้งให้เร่งดาเนินการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

๓๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้พิจ ารณานาเรื่อ งเข้า ที่ป ระชุม คณะรัฐ มนตรี (คาสั่ง หัวหน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไม่อาจชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีไ่ ด้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยขยายระยะเวลาการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้สามารถประกอบกิจการและชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ในที่สุดบนพื้นฐานความเป็นจริงในสังคม
ตามที่สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครังที่ ๑/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ประชุมรับทราบและมีมติในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ
ได้แก่ ความคืบหน้าการดาเนินการของยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สรุปผลการปฏิบัติราชการของ
คณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก ความคืบหน้าการดาเนินการรวมร่างพระราชบัญญัติกากับกิจการอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. .... และนโยบายการกาหนดสิทธิในการส่งและรับสัญญาณและการเข้าตลาด
ของดาวเทียมต่างชาติ (Landing Right and Market Access Policy)
๒. ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเสนอ ได้แก่
แนวทางการบริหารเอกสารข่ายงานดาวเทียมและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามมาตรา ๖๐ แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ทีป่ ระชุมได้มีมติในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ โครงการดาวเทียม THEIA ของประเทศสหรัฐอเมริกา และแนวทาง
การดาเนินงานเพื่อจัดตั้งสานักงานประสานงานภูมิภาค (Regional Liaison Office : RLO) ของสานักงานกิจการอวกาศส่วนนอก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of Outer Space Affairs) ในประเทศไทย

รายงานทางเศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ในด้านการใช้จ่าย มูลค่า
การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูง ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึน้
การเบิกจ่ายรายจ่ายประจาของรัฐบาลขยายตัว ในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลปรับตัวลดลง ในด้านการผลิต ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ส่วนรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัว
ในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้น ในขณะที่ดัชนีราคาสิน ค้าเกษตรปรับตัวลดลง การขยายตัว ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อ งของเครื่อ งชี้เศรษฐกิจ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อรวมกับการขยายตัวในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส่งผลให้เครื่องชี้สาคัญ ๆ ทางเศรษฐกิจในช่วง ๒ เดือนแรก
ของไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ ขยายตัวสูงกว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ
และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า การจ้างงานลดลงเล็กน้อยแต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ดุลการค้าและดุลบริการ
เกินดุลต่อเนื่องและส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล

กองบริหารงานสารสนเทศ

๓๗

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

๒. เศรษฐกิจโลก ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ
ในประเทศสาคัญ ๆ นาโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยูโรโซน และญี่ปุ่น ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ของการบริโภคภายในประเทศและการผลิตภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนซึ่งยังขยายตัวได้ดีตามการขยายตัวของการส่งออก
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียอื่น ๆ ส่วนใหญ่ขยายตัวได้ดีตามการผลิตและการบริโภค
ภายในประเทศ ในขณะที่การส่งออกเริ่มชะลอตัว

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอรั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยงบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๒๔๑,๖๔๘,๒๐๐ บาท เพื่อ เป็น ค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติง านของสานัก งานคณะกรรมการการแข่ง ขัน ทางการค้า และคณะ กรรมการที่เ กี่ย วข้อ ง ตามความเห็น ของ
สานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์ (สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า) รับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญในการควบคุม กากับ ดูแล ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ให้เ ป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้การใช้จ่ายงบประมาณมีค วามคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
การจัดทาฐานข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสินค้า บริการ และพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ ควรมุ่งเน้นการศึกษา
เชิงลึกธุรกิจแต่ละประเภทที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดตลาด ตลอดจนกาหนดแนวทางการทางานที่ชัดเจน เป็นระบบ และ
ให้ค วามสาคัญ กับ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบังคับ ใช้ก ฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้า รวมถึง วางแนวปฏิบัติใ นการวินิจ ฉัย
เรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระทาความผิดที่สอดคล้องตามหลักสากล อีกทั้งควรมีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่
ผลการดาเนินงานภายใต้แผนงานการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

กองทุนหมุนเวียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๑ ในกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ โดยให้กระทรวงพลังงานและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประสานงานในรายละเอีย ด
กับ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เพื่อ ดาเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับทุนหมุนเวียน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนาทุนหรือผลกาไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการ
ในโอกาสแรก โดยคานึงถึงประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
๓. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้
๓๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ/การค้า
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติรับ ทราบรายงานดัชนี ภาวะการค้า ภาคบริก ารของไทย (Trade in Services Performance and
Potential Index : TSPPI) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๓ ติดต่อกัน
อยู่ที่ระดับ ๑๐๖.๕ สูงขึ้นร้อยละ ๔.๙ (YoY) โดยสาขาบริการสาคัญที่ขยายตัวสูงขึ้น ได้แก่ การขายส่งและขายปลีก การเงิน
และการประกันภัย การขนส่งและสถานที่จัดเก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โดยปัจจัยที่ทาให้ภาคบริการขยายตัว
มาจากการขยายตัวสูงของจานวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุน มูลค่าส่งออกบริการ และดัชนีราคาหุ้นภาคบริการในตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน จานวนนิติบุคคลและมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สุทธิ
เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ และความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs
๒. ดัชนีภาวะการค้าภาคบริการรายสาขา มีสาขาภาคบริการที่ขยายตัว จานวน ๘ สาขา โดยสาขาที่ขยายตัวเร่งขึ้น
ได้แก่ การขายส่งและการขายปลีก การเงินและการประกันภัย การขนส่งและสถานที่จัดเก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
และศิลปะ ส่วนสาขาที่ยังคงขยายตัวแต่ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการศึกษา
ขณะที่สาขาที่หดตัว ได้แก่ การก่อสร้าง ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมการบริหาร และกิจกรรม
การบริการด้านอื่น ๆ
๓. แนวโน้มภาวะการค้าภาคบริการในปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเห็นการปรับรูปแบบ
การบริการที่ชัดเจนมากขึน้ เพื่อรองรับยุคดิจิทัล สาหรับสาขาบริการที่มีศักยภาพและแนวโน้มขยายตัวได้ดี ได้แก่ สาขาการขายส่ง
และขายปลีก สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาสุขภาพ และสาขาอสังหาริมทรัพย์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗๙ (YoY)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๙ เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๐.๖๓ (YoY) โดยสาเหตุสาคัญ
ของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากปัจจัยด้านการบริโภคและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในหมวดที่มิ ใช่อาหารสด รวมทั้ง
การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาหมวดผักสด โดยดัชนีราคาผู้บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗๙ (YoY) จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา
กลุ่มพลังงาน และการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาของกลุ่มอาหารบางรายการ เช่น ผักสด (มะนาว กะหล่าปลี) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
(กาแฟผงสาเร็จรูป ชาสาเร็จรูป) และอาหารสาเร็จรูปและข้าว ในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต ลดลงร้อยละ ๑.๔ (YoY) จากการลดลง
ของดั ชนี ร าคาในเกื อ บทุ ก หมวด โดยเฉพาะหมวดผลผลิ ต เกษตรกรรม เช่ น อาหาร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง ไม้ เป็ น ต้ น และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานพาหนะ เป็นต้น ส่วนดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๒.๗ จากการเพิ่มขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
๒. แนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ อุปสงค์โดยรวมยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะอุปสงค์ในภาคนอกเกษตร
ที่เกิดจากการลงทุนต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคบริการและการส่งออกที่ยังขยายตัวได้สูงอย่างต่อเนื่อง
สาหรับภาคเกษตร แม้ว่าจะยังคงมีปัญหากับราคาสินค้าเกษตรที่ยังหดตัว ส่งผลต่อรายได้และกาลังซื้อของประชาชนกลุ่มนี้
แต่ราคาสินค้าเกษตรสาคัญในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ปรับ ตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันสาปะหลังสด รวมทั้งอาหารทะเลบางชนิด ในขณะที่สินค้าเกษตรสาคัญอื่น ๆ ยังมีปัจจัยด้านผลผลิตและความต้องการ
ที่ ยั ง ไม่ ส มดุ ล โดยคาดว่ า แนวโน้ ม อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ในปี ๒๕๖๑ จะสามารถปรั บ ตั ว เข้ า สู่ ก รอบเป้ า หมายนโยบายการเงิน
ตามที่รัฐตั้งไว้ ที่ร้อยละ ๒.๕±๑.๕ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๒
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๓๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และแนวโน้มไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และแนวโน้มไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๑
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๔.๗ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลให้ดัชนีขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ การกลั่นน้ามันปิโตรเลียม น้ามันพืช
และ Hard Disk Drive ด้านการนาเข้าของภาคอุตสาหกรรมไทย การนาเข้าเครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมูลค่า
๑,๓๙๕.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๔ (YoY) ส่วนการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมูลค่า
๖,๙๐๒.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๖ (YoY) สาหรับสถานสภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การประกอบกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) : มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ๒๗๘ โรงงาน ลดลงร้อยละ ๑๘.๒๔
และมียอดเงินลงทุนรวม ๑๓,๗๘๓ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๙.๙๑ ขณะที่การเลิกกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) : มีโรงงาน
ที่ปิดดาเนินกิจการ ๙๖ ราย ลดลงร้อยละ ๓๐.๔๓ และมีเงินทุนของการเลิกกิจการมีมูลค่ารวม ๙๐๔ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๗๕.๔๔
๒. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวเป็นบวก
ในช่วงร้อยละ ๓.๕-๔.๐ (YoY) ขยายตัวมากกว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ขยายตัวร้อยละ ๐.๘ (YoY)
โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่คาดว่าจะขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
แรงขับเคลื่อนในการลงทุนภาครัฐ และการดาเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเสนอข้อมูลการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รั บ ทราบข้ อ มูลการต่อ อายุโครงการสิท ธิ พิเ ศษทางภาษีศุ ลกากรเป็ นการทั่ ว ไป (Generalized System of
Preference : GSP) ของสหรัฐฯ ซึ่งได้ประกาศต่ออายุโครงการ GSP แก่ประเทศกาลังพัฒนาและด้อยพัฒนา อีก ๓ ปี ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งจาเป็นต้องทบทวนรายชื่อประเมินคุณสมบัติประเทศที่ได้รับสิทธิด้วย โดยได้ประกาศ
รายชื่อประเทศที่ต้องถูกทบทวนประเมินคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย และคาซัคสถาน เป็นต้น โดยไทยไม่อยู่
ในรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากไทยมีแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการปราบปราม
และการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี สภาผู้ผลิตสุกรสหรัฐฯ (National Pork Producers
Council : NPPC) ได้ยื่นคาร้องขอให้ United States Trade Representatives (USTR) พิจารณาตัดสิทธิ GSP แก่ไทย เนื่องจาก
ไทยไม่เปิดตลาดสินค้าให้แก่สหรัฐฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุผลจากการที่ไทยห้ามนาเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ที่มีสารเร่งเนื้อแดง
ซึ่ง USTR จะนาประเด็นดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนที่จะประกาศรับคาร้องในช่วงพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
๒. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
เป็นต้น รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เช่น การติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทย และการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ต่อการทบทวนประเมินคุณสมบัติประเทศที่ได้รับสิทธิ (Country Assessment) เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้รับสิทธิ GSP อย่างต่อเนื่อง และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของสหรัฐฯ ในอนาคต อาทิ ขยายการค้าไปยังตลาดใหม่ ๆ และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในประเทศที่ได้รับสิทธิ
ดังกล่าว เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

รายงานการเงินแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย งบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๔๐
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑. งบรายได้และค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จานวน ๑๗๖,๕๗๓.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม และรัฐบาลมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๑๓๒,๖๕๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๘ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายจากเงินงบประมาณ
จากหน่วยงาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากงบลงทุน งบอุดหนุน และงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้น อย่า งไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐบาลมีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๔๓,๙๒๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๙
๒. งบแสดงฐานะการเงิ น รั ฐ บาลมี สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ หรื อ ส่ว นทุ น ณ วั น สิ้ น ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน
๒,๐๒๐,๒๙๙.๔๓ ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๔๗๐,๐๗๑.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๘
เป็นผลจากการปรับปรุงลดทุนของหน่วยงาน การดาเนินงานประจาปีที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้สะสม การปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดระยะยาว

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

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

๔๑

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

ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น สินค้าอุตสาหกรรมของไทยมีการยกระดับเทคโนโลยีขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง และการส่งออกกระจายสู่ตลาด
ศักยภาพและตลาดใหม่อื่น ๆ ได้มากขึ้นตามแนวทางการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และกระชับความสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการนาเข้า
คิดเป็นมูลค่า ๒๑,๐๙๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๙.๕ (YoY) โดยเป็นการนาเข้าสินค้าต่าง ๆ เช่น สินค้าเชื้อเพลิง สินค้าทุน
และวัตถุดิบกึ่งสาเร็จรูปเพื่อใช้ในการผลิตในประเทศ ส่งผลให้การค้าเกินดุล ๑,๒๖๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการส่งออกรายสินค้า
และรายตลาด โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวครั้งแรกในรอบ ๑๖ เดือน ที่ร้อยละ ๓.๓ (YoY) สินค้าอุตสาหกรรม
ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๓ ที่ร้อยละ ๗.๗ (YoY) และด้านการส่งออกรายตลาดยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสาคัญ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอาเซียน ขณะที่จีนกลับมาหดตัวจากปัจจัยระยะสั้น เนื่องจากฐานมูลค่าส่งออกปีก่อน
อยู่ในระดับสูงและมาตรการควบคุมปริมาณส่งออกยางพาราทาให้ส่งออกน้อยลง ส่วนตลาดเอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง
มีการขยายตัวในอัตราสูง
๒. แนวโน้มการส่งออกปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ทิศทางราคาน้ามันที่มีแนวโน้มปรับสู งขึ้นตามอุปสงค์โลก และความสามารถในการปรับตัวของผู้ส่งออกไทย โดยสินค้าสาคัญ
ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ข้าว ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป

ราคาสินค้าและบริการ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๑
ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือนเมษายน ๒๕๖๑ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๗ (YoY)
เป็นการเพิ่มอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๑๐ และเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ ๑๔ เดือน รวม ๔ เดือนแรกอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๗๕
ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในกรอบคาดการณ์เงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์ร้อยละ ๐.๗-๑.๗ จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงาน
การเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรบางตัว และกาลังการบริโภคเฉลี่ยของประชาชนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่ต้นทุนราคาสินค้า
อุตสาหกรรมโดยรวมยังชะลอตัว
๒. แนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไปจะมีอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนเริ่มคาดการณ์สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการว่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ประกอบกับโครงการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชนเริ่มดาเนินการได้เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ ความต้องการและราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
กระทรวงพาณิชย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาสที่สองจะอยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลาง
ที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๒.๕±๑.๕ และคาดว่าทั้งปีจะอยู่ในกรอบเงินเฟ้อที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ที่ร้อยละ ๐.๗-๑.๗

๔๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๗
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน

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

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมส้าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระดับ
รัฐมนตรี ครังที่ ๖
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบผลการประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มสาหรั บ ความตกลงว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ข้ า มพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : GMS CBTA) ระดับรัฐมนตรี ครังที่ ๖ ซึ่งกระทรวงคมนาคม
เวียดนามร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จัดการประชุมดังกล่าวขึนเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี
๑. ที่ป ระชุม ฯ ยิน ดีต่อ การลงนามบัน ทึก ความเข้าใจว่า ด้ว ยการดาเนินการตามความตกลงว่า ด้ว ยการขนส่ง
ข้ า มพรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น าโขง “ระยะแรก” (Memorandum of Understanding of the “Early Harvest”
Implementation of the CBTA) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะส่งผลให้บันทึกความเข้าใจ Early Harvest
มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้มีมติเห็นชอบการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจ
Early Harvest เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (๑) ให้ประเทศสมาชิกดาเนินการออกใบอนุญาตการขนส่งทางถนน (Permit)
และเอกสารนาเข้าชั่วคราว (Temporary Admission Document : TAD) ทันที และ (๒) ให้ ADB ทาการศึกษาเพื่อหากลไก
ที่เหมาะสมในประเด็นการเก็บค่าผ่านทางและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของประเทศภาคีคู่สัญญาที่ด้อยพัฒนา (The Least Developed
GMS Countries) เพื่อใช้ในการบารุงรักษาถนนให้แล้วเสร็จทันเวลาที่จะเริ่มดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจ Early Harvest
ต่อไป
๒. ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าในการเจรจาหารือเพื่อขยายเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดข้ามแดน
ภายใต้พิธีสาร ๑ ของความตกลง CBTA และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่อาวุโสดาเนินการหาข้อสรุปรายชื่อ เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดข้ามแดนฯ และร่างบันทึกความเข้าใจให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการรับรองแบบเวียน (ad-referendum endorsement) โดยคณะกรรมการร่วมสาหรับ
ความตกลง CBTA รวมถึงให้ประเทศสมาชิกดาเนินการตามขันตอนภายในประเทศที่จาเป็นสาหรับการเพิ่มเส้นทางการขนส่ง
ระหว่างประเทศ จุดข้ามแดน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. ที่ประชุมฯ เน้นยาถึงความสาคัญของกลไกการติดตามผลของการอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า
(Transport and Trade Facilitation) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสปฏิบัติตามข้อผูกพันเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ณ จุดข้ามแดนที่ระบุไว้ในพิธีสาร ๑ รวมถึงยินดีต่อการมีส่วนร่วมของสถาบันแม่นาโขงเพื่อสนั บสนุนการติดตามและประเมินผล
การดาเนินการตามบันทึกความเข้าใจ Early Harvest ซึ่งจะรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมสาหรับความตกลง
CBTA ครังที่ ๗ ในปี ๒๕๖๒
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระดับผู้น้า ครังที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 11th
IMT-GT Summit)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับผู้นา ครังที่ ๑๑ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย-ไทย (The 11th IMT-GT Summit) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนายกรัฐมนตรีของไทย
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมฯ และมีประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผู้แทนพิเศษ
ของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมด้วยบุคคลสาคัญอื่น ๆ ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจาแผนงาน IMT-GT
จากสามประเทศ โดยรัฐมนตรีประจาแผนงาน IMT-GT ของไทย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
ร่วมด้วยเลขาธิการอาเซียน รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย และประธานสภาธุรกิจ IMT-GT โดยที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนงาน IMT-GT ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ตามที่รัฐมนตรีประจาแผนงาน IMT-GT ของไทย
นาเสนอความก้าวหน้าที่สาคัญและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะต่อไป และให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วม
การประชุมระดับผู้นา ครังที่ ๑๑ แผนงาน IMT-GT (The Eleventh IMT-GT Summit Joint Statement) รวมทังข้อเสนอแนะ
ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการขับ เคลื่อนแผนงาน IMT-GT ได้แ ก่ (๑) การพัฒนาการเชื่อ มโยงทางกายภาพบนมิติ
ความริเริ่มใหม่ ๆ (๒) ความร่วมมือในการก้าวเข้าสู่พัฒนาการทางเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
และการพัฒนา IMT-GT รุ่นใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมลาอย่างแท้จริง และ (๔) พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยกาหนดกรอบ
เวลาให้มีความชัดเจนภายในปี ๒๕๖๒ ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ครังที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง ครังที่ ๕
(Fifth Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ meeting : GMS EMM-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ ๓๐ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย การประชุมประกอบด้วย ๓ ส่วนสาคัญ ได้แก่ (๑) การประชุมเชิงวิชาการ (๒) การประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส และ (๓) การประชุมระดับรัฐมนตรี ซี่งให้การรับรองกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลัก
ด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่จัดทาขึนเพื่อเป็นกรอบแผนงานสาหรับการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
ภายในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทังให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง ครังที่ ๕ มีสาระสาคัญในการให้คามั่นร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่ครอบคลุมและยั่งยืน
ตามแนวทางของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นหลักการลงทุนที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการเสริมสร้างนโยบายที่เชื่อมต่อ
การลงทุน ปรับปรุงกระบวนการวางแผนทางยุทธศาสตร์ และให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความพร้อมด้านการลงทุน โดยโครงการ
ที่มีศักยภาพภายใต้ แ ผนงานหลั ก ด้ านสิ่งแวดล้อ มจะถู กรวบรวมอยู่ ในกรอบการลงทุ น ระดับ ภูมิ ภาค ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการฮานอย ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการนาเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นาของอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง ครังที่ ๖ ที่จัดขึน
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส้าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ้าประเทศไทย และร่ างบันทึกความเข้ า ใจ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสาหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจาประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนาโขง เพื่อดาเนินการ
ขอรับทุนสาหรับดาเนินโครงการกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา
โครงการไฟฟ้าพลังนาจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง จานวน ๓๘๙,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่กรมทรัพยากรนา โดยมีสถาบัน
๔๔
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สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มนาโขงเป็นหน่วยงานดาเนินโครงการฯ ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทัง ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง อย่างสูงสุด และเพื่อดาเนินความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการลุ่มนาโขง -ล้านช้าง
การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
๑.๒ อนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจทังสองฉบับ
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลัก การ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนิ นการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พร้อ มทังให้ชีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงพลังงานที่เห็นควรให้ความสาคัญและ
บูรณาการความร่วมมือในด้านสาขาพลังงานกับกลุ่มประเทศในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) ก่อนเป็นลาดับแรก ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูป
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากด้านการค้าชายแดน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครังที่ ๓/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครังที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย รับทราบแนวทางการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ และแผนการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ
ตัวอย่างในพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ
ในการร่ว มลงทุน กับ เอกชนหรือ ให้เ อกชนเป็น ผู้ลงทุน (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับ ทราบการแต่งตั งกรรมการเพิ่ม เติม
ในคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร
๒. รับทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้การดาเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้อนุมัติให้ความเห็นชอบ หรือดาเนินการไปแล้ว ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้มีมติให้ยกเลิกหรือกาหนดเป็นอย่างอื่น
๓. มอบหมายให้รัฐ มนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูต ระกูล) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดาเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ครังที่ ๓/๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทราบต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๕

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

๔. ให้สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสานัก งบประมาณและสานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเ กี่ย วกับ การปรับ ปรุงประกาศ
คณะกรรมการฯ เห็นควรดาเนินการตามกระบวนการด้วยความละเอียดรอบคอบตามขันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นสาคัญ และในการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ ควรให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงพืนที่
โดยรอบ ผลประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวม รวมทังผลกระทบที่อาจเกิดขึนด้วย ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

นโยบายที่
๘
การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
และนวัตกรรม

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

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
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
ไม่มมี ติคณะรัฐมนตรีสอดคล้องกับนโยบายด้านนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๗

นโยบายที่
๙
การรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยื น

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

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งประเทศญี่ ปุ่ น ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม และอนุ มั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอานวยความสะดวก
และพัฒ นาความร่ว มมือ ซึ่งกัน และกัน ในสาขาสิ่งแวดล้อ ม ตามที่ก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเสนอ ทั้งนี้
หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อ มทั้งให้ชี้แจงเหตุ ผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า หากจะมีการจัดทาความตกลงเกี่ยวกับการถ่ายโอน
เทคโนโลยี รายละเอียดด้านเทคนิค รวมถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณสาหรับกิจกรรมภายใต้ร่างบันทึกความร่วมมือฯ การคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับตามที่ระบุไว้ในร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในอนาคต
ควรส่งร่างความตกลงดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาต่อไปด้วย และควรให้ความสาคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลมาจากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ ที่ต้องใช้สิทธิให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศที่จะต้องทาข้อตกลงแยกออกไป เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามบันทึกความร่วมมือฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตามความจาเป็น และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๙.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาดาเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น
กองบริหารงานสารสนเทศ

๔๘

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

๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสาหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่ง ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้้า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น
๓.๒ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่งการในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ดาเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจาลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจาลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจาลองเสมือนจริงของสิงคโปร์
(Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการต่อไปด้วย
๓.๓ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน คนรุ่ น ใหม่ ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในการบริห ารราชการของภาครั ฐ และเพื่อ เสริม สร้า งการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการดาเนิ น การ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย

๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้้าเสีย
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ (๑) สถานการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนา นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่สาคัญของประเทศ
(๒) สถานการณ์ด้า นทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อ มทางทะเลและชายฝั่ ง (๓) สถานการณ์ก ารกัดเซาะชายฝั่ง (๔) สถานการณ์
ด้า นทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด (๕) สถานการณ์การใช้ประโยชน์
พื้นที่ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๖) การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ โดยใช้กรอบแนวคิด DPSIR (๗) การใช้เครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินแนวโน้ม
ของสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ และ (๘) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสถานการณ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

๔๙

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิ ดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การทาการตลาด และการแนะนาอาชีพใหม่
เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินนอกระบบของเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้ มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุน
ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับ ติดตามการดาเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยคานึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์ภายใน
ชุมชนและนาผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดอาหารให้แก่
เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการดาเนินการ และให้เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการด้าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน้าการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา
ไปเผยแพร่ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าและประเมินผลส้าเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด้าเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้้าและคูคลอง ดังนี้
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนินการก้าจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ว
และให้ก้ากับติดตามการด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจ้านวนขึ้นอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวา
ในแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าล้าคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมส้าคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การระบายน้้าและการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดน้าผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการก้าจัด
ผักตบชวาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย
๓.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการน้าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
๔. ด้านอื่น ๆ ในการดาเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินการป้องกัน แก้ไข และ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการดาเนินการดังกล่าวของส่วนราชการ ให้พร้อมก่อน
ที่จะเริ่มดาเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ
ทั่วถึงด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่า งพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่า งพระราชบัญญัติพลัง งานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบผลการพิจารณาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
[ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ] ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอมีหลักการคล้ายกับร่างพระราชบัญญัติ
ที่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกร่างขึ้น โดยกาหนดให้มีกลไกในการควบคุมเครื่องกาเนิดรังสี
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ แต่มีความแตกต่างกันในประเด็นการควบคุมเครื่องกาเนิดรังสี
ดังกล่าว โดยร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เสนอได้วางกลไก
ให้มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมดูแล แต่ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกร่างขึ้น (อยู่ระหว่างเสนอ
คณะรัฐ มนตรี) ได้กาหนดให้อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุม ดูแ ลตามกฎหมายว่ า ด้ว ยพลัง งานนิว เคลีย ร์เ พื่ อ สัน ติ เพีย งแต่นาระบบ
แจ้งการครอบครองหรือการใช้เครื่องกาเนิดรังสีมาใช้บังคับ และกาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอานาจออก
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสีดังกล่าวเท่านั้น
๑.๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคานึงถึงหลักการข้างต้น
และนาหลัก การของร่า งพระราชบัญ ญัติที่ส มาชิก สภานิติบัญ ญัติแ ห่ง ชาติ (นายเจตน์ ศิร ธรานนท์ กับ คณะ เป็น ผู้เ สนอ)
เสนอไปประกอบการพิจารณา ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดย
สมาชิก สภานิติบัญญัติแ ห่งชาตินั้น เห็น ควรชะลอการพิจารณาเพื่อ รอร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะรัฐ มนตรีที่อ ยู่ร ะหว่าง
การดาเนินการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพิจารณาไปพร้อมกันต่อไป
๒. ให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ) ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในกาหนดเวลา พร้อมให้แจ้งข้อสังเกต
ของคณะรั ฐ มนตรี ไ ปด้ ว ยว่ า ควรชะลอการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(นายเจตน์ ศิร ธรานนท์ กับ คณะ เป็น ผู้เ สนอ) เพื่อ รอร่า งพระราชบัญ ญัติพ ลังงานนิว เคลีย ร์เ พื่อ สัน ติ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลัก การและให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา เพื่อพิจารณาไปพร้อมกันต่อไป

ธรณีวิทยา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่อง อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global
Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. อุทยานธรณีสตูลได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global
Geoparks) แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๒๐๔ (204th Session of the Executive Board)
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ อุทยานธรณีโลกเมื่อได้รับการจัดตั้งแล้ว
จะมีส ถานะเป็ น อุ ท ยานธรณีโลก ภายในระยะเวลา ๔ ปี หลั งจากนั้ น จะต้ อ งได้รั บการประเมิน อุ ท ยานธรณีโลกใหม่อีกครั้ง
(Revalidation) เพื่อให้รักษาคุณสมบัติและคุณภาพของอุทยานธรณีโลก หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับการต่ออายุ
เป็น อุทยานธรณีโลกอีก ๔ ปี แต่หากไม่ผ่านการประเมิน หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารอุทยานธรณีโลกต้องดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนและข้อเสนอแนะของยูเนสโกให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี หากไม่สามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดได้ จะถูกถอดถอนจากการเป็นอุทยานธรณีโลก

๕๑

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรธรณี) จะประสานหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล
และอุทยานธรณีโลกยูเนสโกสตูล พิจารณาดาเนินการตามข้อสังเกตของสมาชิกสภาอุทยานธรณีโลกต่อการพัฒ นาอุทยานธรณี
เช่น การดาเนิน การอนุรัก ษ์แ หล่งธรณีวิท ยาที่สาคัญอย่า งต่อ เนื่อ ง การเร่งรัด การป้อ งกัน พื้น ที่ชายฝั่งทะเลและสิ่งก่อ สร้าง
บริเวณแนวชายฝั่งที่ได้รับการกัดเซาะโดยธรรมชาติอย่างรวดเร็ว และการจัดทาแผนการดาเนินงาน ๔ ปี ของอุทยานธรณีสตูล
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานของอุทยานธรณีสตูลและเตรียมรองรับการประเมินใน ๔ ปีข้างหน้า เป็นต้น

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๒

นโยบายที่
๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

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

๑๐. การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาดาเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น
๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มี การปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสาหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่ง ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
และกีดขวางทางน้า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น
๓.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ดาเนินการร่ วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ ให้กั บประชาชนด้ วย
เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจาลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจาลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจาลองเสมือนจริงของ
สิงคโปร์ (Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการต่อไปด้วย
๓.๓ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน คนรุ่ น ใหม่ ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในการบริห ารราชการของภาครั ฐ และเพื่อ เสริ ม สร้า งการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการดาเนิ น การ
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด
คาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๓

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

๑. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จานวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยในภาพรวม
ของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งแผนรายสาขา และแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งความสอดคล้อง
กับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการประชาชนในพื้นที่
๒. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ คาของบประมาณของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จานวน ๑,๕๐๕ โครงการ งบประมาณ
๒๘,๘๔๗,๙๗๖,๓๕๑ บาท และ (๒) เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จานวน ๘๙๔ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๖๐๐,๕๓๙,๘๘๗ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๙๙ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๔๔๘,๕๑๖,๒๓๘ บาท
๓. เห็นชอบแผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทั้ง ๖ ภาค พร้อมแผนงาน
โครงการสาคัญ ประกอบด้วย แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนาภาคตะวันออก
แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
๔. เห็นชอบคาของบประมาณของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน
๑,๒๕๒ โครงการ งบประมาณรวม ๔๖๕,๙๓๑.๐๕ ล้านบาท
๕. เห็นชอบในหลักการโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอให้กระทรวง กรม ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และตามแผนปฏิบัติการภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้กระทรวง กรม นาไปพิจารณา
กลั่นกรองตามขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงาน และเสนอเป็นคาของบประมาณต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องจากวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันวิสาขบูชา
และเป็นวันหยุดราชการ จึงให้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าว เป็นวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปพิจารณาดาเนินการเพื่อให้กงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในประเทศต่าง ๆ
มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การแสวงหาตลาด การเจรจาและ
จับคู่ทางการค้า เป็นต้น
๑.๒ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริม
ให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสาหรับอาคารที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่ง ดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน และเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือน/ค่าจ้าง เนื่องจาก
ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น รวมทั้งให้พิจารณากาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาวด้วย
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขิน
๕๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

และกีดขวางทางน้า และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างความเข้าใจ
ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น
๓.๒ ตามที่น ายกรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ สั่งการในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผั งเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ดาเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจาลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจาลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจาลองเสมือนจริงของสิงคโปร์
(Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการต่อไปด้วย
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐ และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการ
เพือ่ การปฏิรูปประเทศ ในระยะยาวต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดาเนินการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ สามารถยกระดับและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น เช่น การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต การทาการตลาด และการแนะนาอาชีพใหม่
เพื่อต่อยอดผลผลิตของตน เป็นต้น
๑.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นระยะ ๆ นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินนอกระบบของเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการ
ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุน
ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน
๒. ด้านสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับ ติดตามการดาเนินการ
จัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยคานึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น การส่งเสริมการทาการเกษตรอินทรีย์ภายใน
ชุมชนและนาผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่ วนร่วม
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณานาแนวทางการจัดอาหารให้แก่
เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบในการดาเนินการ และให้เร่งดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้
๓. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนาการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่
ให้แก่ภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๕

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

ประเมินผลสาเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวม และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ดาเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้าและคูคลอง ดังนี้
๓.๑ ให้ก ระทรวงมหาดไทยเป็น หน่ว ยงานหลัก ร่ว มกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการกาจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยลงโดยเร็ว และ
ให้กากับติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผักตบชวาไม่เพิ่มจานวนขึ้นอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้า
เจ้าพระยาและแม่น้าลาคลองอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมสาคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้า
และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดนาผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการกาจัดผักตบชวา
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย
๓.๒ ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมพิ จ ารณาแนวทางการส่ ง เสริ ม การแปรรู ป และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น
๔. ด้านอื่น ๆ ในการดาเนินโครงการใด ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทากินไปจากเดิม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินการป้องกัน แก้ไข
และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการดาเนินการดังกล่าวของส่วนราชการให้พร้อม
ก่อนที่จะเริ่มดาเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดาเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องและทั่วถึงด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่าง ๆ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นไม้ประจาจังหวัด เป็นต้น ในพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง
เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้
๑.๒ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข้ อ สั่ ง การในคราวประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับให้ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบ
ขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั้น ให้ กอ.รมน. ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน
ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาบัญชีสถานภาพหนี้ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญ
ให้ชัด เจนด้ว ย เช่น แหล่งที่ม าของหนี้ ข้อ มูล เจ้า หนี้/ ลูก หนี้ จานวนหนี้ที่ เ กิ ด ขึ้น เป็น ต้น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ ใ นการติ ด ตาม
และประเมินผลการดาเนินงานต่อไป
๒. ด้านสังคม
๒.๑ ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
แก่ก ลุ่ม ลูก จ้า งเหมาดัง กล่า ว ให้ก ระทรวงแรงงานพิจ ารณาดาเนิน การบนพื้น ฐานของความเหมาะสม ความเป็น ไปได้
และความเท่าเทียมกันด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดทาข้อมูลผลการดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
๕๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ของการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญอย่างชัดเจน เช่น การจัดทา/ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การสอบและการวัดผล
การศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการดังกล่าว เป็นต้น เพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชน
ให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูลผลการดาเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑ เดือน
๓. ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และอื่ น ๆ ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ได้ ข้อยุติ
โดยเร็วเกี่ย วกั บความจาเป็น เหมาะสมและแนวทางในการจั ดตั้ งกระทรวงใหม่ด้ านนวัตกรรมและการวิจั ยของประเทศ
ทีเ่ กิดจากการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการบางส่วน ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอให้พิจารณานาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) จานวน ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บ ทราบคาสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ รวม ๒ ฉบั บ ตามที่ สานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ ดังนี้
๑.๑ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหา
และคัดเลือ กบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจ การกระจายเสี ยง กิจ การโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ
วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไว้ก่อน และให้กรรมการฯ ที่ ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อน รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจ ารณาแนวทางการแก้ไขปัญ หาในส่วนที่เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการสรรหาและคัดเลือ กบุค คลเพื่อ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการกิจการฯ และดาเนินการให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดังกล่าวโดยเร็วต่อไป
๑.๒ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ มีสาระสาคัญเป็นการยกเลิกบทบัญญัติในคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บางฉบับ ได้แ ก่ ฉบับ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ฉบับ ที่ ๒๔/๒๕๕๘ และฉบับ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ เพื่อ มิให้มีค วามซ้าซ้อ นกับ บทบัญ ญัติ
ที่ไ ด้นาไปกาหนดไว้แล้วในกฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย
และยังเป็นการปฏิรูปกฎหมายของประเทศให้มีเอกภาพ และมีเพียงเท่าที่จาเป็นตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
๒. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอเพิ่ม เติมว่า โดยที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น
เพื่อ ให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เห็นควรมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๓ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว โดยให้ประสานเพื่อทราบข้อมูลประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวกับคณะกรรมการสรรหาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรื่อง การปรับปรุง
ค่าตอบแทนของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง) ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. โดยที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแต่ละประเภทยังคงมีบทบัญญัติที่กาหนดให้ข้าราชการอาจได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจได้ โดยกรณีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการ เมื่อองค์กรดังกล่าวพิจารณากาหนด
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแล้ว จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนิ นการต่อไป ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๗

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

จะมีการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน ก.พ. สานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา
เหตุผลความจาเป็นและความเป็นธรรมในภาพรวม จึงเห็นควรให้คงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ วคราว
ในส่วนของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการไว้ก่อน
๒. เห็น ควรแยกการกาหนดค่า ตอบแทนของประธานศาลรัฐ ธรรมนูญและตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญออกจาก
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มากาหนด
เป็นกฎหมายเฉพาะ สาหรับกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีบทบัญญัติเพื่อให้มีอานาจพิจารณากาหนดเงินเพิ่มในลักษณะเดียวกัน
กับศาลยุติธรรมและศาลปกครอง เห็นควรให้พิจารณาทบทวนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไป
๓. เห็ น ควรนาการกาหนดเงิ น เดื อ น เงิ น ประจาตาแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มากาหนดเพิ่มเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่น ดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. เห็นควรรวมร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นฉบับเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อเสนอการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบ (๑) ข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ประกอบด้ว ย
มาตรการและวิธีการให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติเพิ่มเติม รวม ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๑ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
และประเด็น ที่ ๒ ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง มีขีด สมรรถนะสูงและทันสมัย และ (๒) แผนการดาเนินการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ และการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ
โดยแบ่ง แผนการดาเนิน การเป็น ๒ ระยะ ได้แ ก่ ระยะสั้น (มีน าคม-กัน ยายน ๒๕๖๑) เป็น การสร้า งการรับ รู้ ความเข้า ใจ
และเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐดาเนินการตามหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม
และระยะยาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) เป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผน/แนวทางที่กาหนด
เป็นประจาทุกปี ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๒. ให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ.
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ เช่น ควรเปิดโอกาสให้ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการดาเนินการของสานักงาน ก.พ.ร. ควรใช้มาตรการและวิธีการพัฒนาระบบราชการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้ครอบคลุมของสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ควรให้ส่วนราชการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และภารกิจ หลัก ก่อ น โดยมีก ารสารวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่ว มด้วย ควรบูร ณาการเครื่อ งมือ การประเมิน ผลต่า ง ๆ เพื่อลด
การทางานที่ซ้าซ้อน ควรมีความยืดหยุ่นในเรื่องของวิธีการและระยะเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Scientist) ให้แก่
บุคลากรภาครัฐ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการให้บริการประชาชน
ทั้งด้านการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สมัยใหม่ โดยเฉพาะระบบดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ควรปรับปรุง
กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้ทุกหน่วยงานอย่างทั่ว ถึง
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ ตลอดจนการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการดาเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น ไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๕๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๓. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) รับไปดาเนินการเพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
อย่างต่อเนื่องด้วย
๔. ให้สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาศึกษา ทบทวนการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยคานึงถึงเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน และภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุม
มีมติสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ มอบหมายให้สานักงบประมาณรับไปพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. ดาเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน เช่น ถนน หรือตามจานวนเป้าหมาย การจ่ายเบี้ยยังชีพประเภทต่าง ๆ
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๔)
ซึ่งกาหนดให้จัดสรรรายได้ให้ อปท. ให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมและคานึงถึงรายได้ของ อปท. เพื่อให้สามารถดาเนินภารกิจถ่ายโอนหรือดาเนินการตามนโยบาย
ของรัฐให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
๑.๒ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับไปพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินสะสม
ตามแนวทางการแก้ไขและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกาหนดมาตรการเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังของ อปท.
๑.๓ มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาภาระค่าไฟฟ้า
ที่ติดตั้งบริเวณถนนที่ อปท. รับโอนจากกรมทางหลวงชนบทและส่วนราชการอื่น ซึ่งยังคงมีภาระค่าไฟฟ้ากับ กฟภ. และรายงาน
ผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป ซึ่ง กฟภ. ได้กาหนดวิธีปฏิบัติ
ให้การใช้ไฟฟ้าสาธารณะของกรมทางหลวงและหน่วยงานราชการที่ถ่ายโอนให้กับ อปท. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
และ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙) โดยให้เทศบาลได้รับสิทธิไม่ต้องชาระค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างทางหลวงที่โอนให้เทศบาล
รับผิดชอบบารุงรักษาเท่านั้น
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เร่งรัดติดตามการดาเนินงานของ อปท. ในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลเพื่ อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็ก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ อปท. แต่ละแห่งคานึงถึงความพร้อมและลาดับความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับ ทราบตามที่ก ระทรวงมหาดไทยรายงานผลการขับเคลื่อ นแนวทางการบูรณาการฐานข้อ มูลประชาชน
และการบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดทาแบบรายงานผลการดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อการบริการประชาชน โดยให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐรายงานผลภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือนจนกว่าการดาเนินการจะแล้วเสร็จ และให้เริ่มรายงานผลครั้งแรก
ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ พบว่า (๑) เอกสารที่ดาเนินการเชื่อมโยงผ่านระบบ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๙

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

Linkage center แล้ว ๓๓ เอกสาร (ร้อยละ ๒๘.๔๕) (๒) เอกสารที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ๒๕ เอกสาร (ร้อยละ ๒๑.๕๕) และ (๓) เอกสาร
ที่ยังไม่ได้รับรายงาน ๕๘ เอกสาร (ร้อยละ ๕๐)
๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชน ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอนาไปใช้ในการอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดาเนินการของคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดาเนินการของ
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ได้แก่ การดาเนินโครงการบูรณาการจัดทาฐานข้อมูลกลาง
ด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดทาบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ
๑.๒ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ดาเนินการเรื่อง Big Data เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการน้าของประเทศ แบ่งการดาเนินการเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ระบบคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติ
ระยะที่ ๒ ThaiWater Big Data Platform และระยะที่ ๓ ระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านบริหารจัดการน้า
๑.๓ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนและติดตาม
ผลการดาเนินการให้สาเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการขับเคลื่อนและติดตามให้ส่วนราชการจัดทาฐานข้อมูลเอกสารราชการที่ต้องใช้ในการให้บริการ
ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี (ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑)
๑.๔ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ ได้แก่ การดาเนินการ
ด้านข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและข้อมูลโครงสร้างภาครัฐ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ
๒. ในการรายงานความก้าวหน้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในคราวต่อไป
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานผลการดาเนินการ
ในเรื่อง Big Data และการดาเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ทุกเดือน นั้น ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และรายงานผลการดาเนินการมาในคราวเดียวกันด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูล
ของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืนเนื้อสัตว์ และ
กาหนดชนิดของสัตว์ ได้แก่ ไก่งวงและนกกระทาให้เป็นสัตว์ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลตามมาตรการตรวจสอบควบคุมเพื่อป้องกัน
มิให้มีโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ติดต่อมาสู่คน และตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
๖๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ควรกาหนดให้ชัดเจนว่า จัดเก็ บ
เฉพาะกรณีโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่รวมโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน เพื่อเป็นการลดภาระด้ านการจัดเก็บ
เอกสารและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการกาหนดให้ ไก่งวง และนกกระทาเป็นสัตว์อื่น ควรพิจารณาว่า
จะให้มีการยกเว้นการจัดเก็บอากรฆ่าสัตว์ด้วยหรือไม่ รวมทั้งควรเพิ่มเรื่องการเก็บข้อมูลการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์
ไปถึงปลายทาง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกาหนดมาตรการเพื่อกากับดูแลด้านสุขลักษณะตลอดกระบวนการการผลิตและการจาหน่ายไก่งวงและ
นกกระทาเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภค โดยเตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่วงและนกกระทา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงก่อนกฎกระทรวง
มีผลบังคับใช้ รวมทั้งอาจพิจารณามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเลี้ยงไก่งวงและนกกระทา
ตลอดจนกระบวนการฆ่าและชาแหละ และการจาหน่ายให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานด้วยอีกทางหนึ่ง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. รับ ทราบรายงานเหตุผลความจาเป็นในการดาเนินการร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ในเรื่องนี้ไม่ทันเวลา
ที่กฎหมายกาหนด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกาหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์
วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและ
คุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดประเภทของ
โรงฆ่าสัตว์ กาหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ รวมทั้งการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. .... ในข้อ ๑ (๓) ควรกาหนด
ให้มีการเพิ่มเอกสารใบรับรองแพทย์ในแบบคาขอขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติด้วย
รวมทั้งในข้อ ๔ ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กาหนดให้ผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์มีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่ง คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมปศุสัตว์ถือเป็นที่สุด
ซึ่งการอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์มีเฉพาะกรณีตามข้อ ๔ (๓) (๔) และ (๕) เท่านั้น เนื่องจากตามข้อ ๔ (๑) เป็นกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนตาย
และ (๒) เป็นกรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนแสดงความประสงค์ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเอง ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. รับทราบรายงานเหตุผลความจาเป็นในการดาเนินการร่างกฎกระทรวง รวม ๓ ฉบับ ในเรื่องนี้ไม่ทันเวลาที่กฎหมาย
กาหนด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
การขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และมาตรฐานการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยที่เห็นควรแก้ไขร่างกฎกระทรวง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๑

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

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... ข้อ ๙ (๕) เป็น “ต้องมีระบบรวบรวมน้าเสีย และมีระบบบาบัดน้าเสีย ระบบระบายน้าทิ้ง และ
การจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียที่เหมาะสม ตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง” ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... ควรพิจารณามาตรการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต
ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดาเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ข อง
สถานพยาบาล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดาเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะการให้บริการ
ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ดาเนินการสถานพยาบาลตามประเภท
และลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อกาหนดประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์
ของสถานพยาบาลที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กายภาพบาบัด เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดาเนินการ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับปรุงวาระการดารงตาแหน่งของผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
โดยกาหนดให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เพื่อให้เป็นไปตามหลักทั่วไปของสถาบั นอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดาเนินการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่เ ห็น ชอบในหลัก การร่างระเบียบสานัก นายกรัฐ มนตรี เรื่อ ง ยกเลิก ระเบีย บสานัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้ว ยการประสานงาน
การให้ค วามเห็น ขององค์ ก ารอิส ระในโครงการหรือ กิจ กรรมที่อ าจก่อ ให้เ กิดผลกระทบต่อ ชุม ชนอย่า งรุน แรง พ.ศ. ๒๕๕๓
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... [ยุบเลิกองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(กอสส.)] และเห็นชอบการจ่ายค่าชดเชยบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน กอสส. จานวน ๒๐ คน โดยเทียบเคียงการจ่ายค่าชดเชย
ตามมาตรา ๑๑๘ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเงิน ๒,๓๖๙,๘๐๐ บาท โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุที่สานักงาน กอสส. ได้ยืมจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบพัสดุ ซึ่งคณะกรรมการรับมอบพัสดุ
ได้รับคืนพัสดุ รวมทั้งสิ้น ๗๓๕ รายการ โดยได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบทางราชการเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน กอสส. โดยจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่บุคลากรดังกล่าว จานวน ๑๘ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๙๙,๘๐๐ บาท เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จานวน
๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการคาดการณ์ระยะเวลาในการยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็น
ขององค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อยุบเลิกองค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคลาดเคลื่อน (เดิม คาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
๖๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบร่า งกฎกระทรวงแบ่งส่ว นราชการกรมทรั พ ยากรธรณี กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญ
เป็น การแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรธรณีและกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อั นจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการอวกาศ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และแก้ไขชื่อส่วนราชการให้สอดคล้องกับการปรับปรุงส่วนราชการในปัจจุบัน
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสัง คมเสนอ และให้ส่ง คณะกรรมการตรวจสอบร่า งกฎหมายและร่า งอนุบัญ ญัติที่เ สนอคณะรัฐ มนตรีต รวจพิจ ารณา
แล้วดาเนินการต่อไปได้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้มีอานาจประกอบกิจการ
ระบบจาหน่ายไฟฟ้าและดาเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่ กฟภ. เพิ่มอานาจในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กฟภ.
ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ปรับปรุงองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ ตลอดจนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เช่น การดาเนินการตามวัตถุประสงค์บางประการที่ควรต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี การกาหนดขอบเขตวัตถุประสงค์
ของ กฟภ. ให้ชัดเจนและไม่กว้างขวางเกินไป และการดาเนินการที่ไม่เกี่ยวกับการประกอบกิจการระบบจาหน่ายไฟฟ้าโดยตรง
ต้องไม่นามาคิดคานวณอัตราค่าไฟฟ้าของประชาชน เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้เงินทดแทน
แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนด
เพิ่มกลไกในการกากับดูแล โดยเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี หรือเครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมา
เฉพาะสาหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาลหรื อ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๓

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

สถานพยาบาลสัตว์ เป็นอีกระบบหนึ่งในการกากับดูแล ตามที่ก ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้นาหลักการของร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งนายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้ คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบั ญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว สาหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม
ตามขั้นตอนไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้ก ระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ที่เ ห็น ควรให้ความสาคัญกับ การเพิ่มความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบติดตามผลการประเมินเครื่อ งกาเนิดรังสีดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๔. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงบประมาณ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับความชัดเจนของคานิยาม การบังคับใช้
กับหน่วยงานของรัฐ การนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ การกาหนดวิธีการเกี่ยวกับการทาลายข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ลักษณะต้องห้ามของประธาน กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
เบี้ยประชุมอนุกรรมการและกรรมการผู้เชี่ยวชาญ การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานในการบังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล การเตรียมความพร้อมรองรับของทุกภาคส่วนและประชาชน สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิอุทธรณ์ที่ไม่รับ
เรื่องร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลต่อศาล และปัญหาการใช้สิทธิร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. ให้ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมไปดาเนิ น การตามขั้ น ตอนของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ) ตามความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร.
แล้วให้แจ้งผลการดาเนินการไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของสานักงบประมาณ และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เห็นว่า
ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงควร
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีมาตรฐานในการบังคับใช้ดังกล่าว โดยในระยะเริ่ มแรกจะต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับของทุกภาคส่วนและประชาชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
เรื่องดังกล่าวที่เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

๖๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การติดต่อทาความตกลงกับต่างประเทศ การทาอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติว่า เพื่อให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ/
ความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
เรื่องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องเจรจาหารือกับคู่ภาคีเกี่ยวกับร่างความตกลงฯ ให้ได้ข้อยุติ/
ความเห็นชอบร่วมกันก่อน
๒. ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องส่งเรื่องที่จะจัดทาความตกลงกันดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้งตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕
(เรื่อง การติดต่อทาความตกลงกับต่างประเทศ การทาอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ) รวมทั้งให้ส่งเรื่องให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พิจารณาเสนอความเห็นด้วยเช่นเดียวกัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมได้มีประเด็นข้อสั่งการให้คณะหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปดาเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง เช่น (๑) การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน โดยทดแทน
การใช้สาเนาเอกสารทางราชการ อาทิ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ด้วยเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก (๒) การจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีตามแนวทาง อาทิ กรณีส่วนราชการกาหนดแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ ห รือมีระยะเวลา
ดาเนินการผูกพันมากกว่าหลายปีงบประมาณ ให้จัดทาเป็นแผนแม่บท โดยแบ่งเป็นแผนงาน/โครงการย่อยที่จะดาเนินการในแต่ละปี
เพื่อจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี และกาหนดแผนงาน/โครงการต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) ให้ทุกส่วนราชการ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการประชารัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่ข้าราชการในพื้นที่ และข้าราชการท้องถิ่น เพื่อให้สามารถชี้แจงข้อมูล
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ เป็นต้น ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่ า งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุด มศึ ก ษา (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ....
มีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกาหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) อาจกาหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยา
โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
ร่างมาตรา ๓ อาจมีความซ้าซ้อนกับบทบัญญัติในร่างมาตรา ๔ เกี่ยวกับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และการปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ควรคานึงถึงผลกระทบและความเหลื่อมล้าระหว่างข้าราชการทุกประเภท
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป
๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ และคณะกรรมการ
พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ เช่น การพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่ง เป็นกรณีที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
เป็นคราว ๆ ไป มิใช่เป็นการกาหนดให้ ก.พ.อ. มีอานาจปรับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งได้เอง เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย
๓. รับทราบแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรอง
ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๕

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ผลการดาเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทาง
การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็น ชอบให้ยกเลิก แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์ก ารมหาชน ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และเห็นชอบผลการดาเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งได้มีการกาหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการองค์ก ารมหาชนตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๔/๑ แห่ง พระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการส่งเสริมให้คณะกรรมการองค์การมหาชนมีเครื่องมือกากับการปฏิบัติงาน และแนวทางการควบคุม
กิจการขององค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม นาไปใช้เ ป็น แนวปฏิบัติต่อ ไป ตามที่สานัก งาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้ง นี้ ให้สานัก งาน ก.พ.ร.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงาน ก.พ. เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ควรเพิ่มจานวนที่ปรึกษาของคณะกรรมการเป็นจานวนไม่เกิน ๔ คน การปรับ
การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการองค์ การมหาชนในปีงบประมาณนั้น การปรับถ้อยคาเกี่ยวกับการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
องค์การมหาชนให้สอดคล้องกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และการกาหนดวาระ
การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการไว้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญั ติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้สานักงาน ก.พ.ร. เร่งชี้แจงกับองค์การมหาชนที่ต้องนาแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของสานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
๓. ในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน
การใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ ยกเว้นองค์การมหาชนที่มีมติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้
เป็นการเฉพาะนั้น ให้สานักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
แต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยให้คานึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิให้
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจาเป็น และไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชนเพื่อพิจารณาเป็นประจาทุกปีด้วย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สาหรับ ประเด็น การใช้ระบบสัญ ญาจ้า งกับเจ้า หน้า ที่ข ององค์ก ารมหาชนทุก ตาแหน่ง ให้อ งค์ก ารมหาชน
ระบุรายละเอียดการจ้างงานในสัญญาจ้างให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการขององค์การมหาชน แต่ไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษทุกปี เพื่อป้องกันการตีความที่แตกต่างกัน
ระหว่างหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณระยะเวลาของสัญญาจ้างและหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนหรือการดารงอยู่ในตาแหน่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้สัญญาจ้างมีสาระสาคัญ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถพัฒนาบุคลากรขององค์การมหาชนได้ตามเป้าหมายของหน่วยงานด้วย
๕. ให้สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจาเป็นในการคงอยู่หรือยุบเลิกองค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โดยคานึงถึงประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติห น้า ที่แ ละวัต ถุป ระสงค์ข องการจัด ตั้งหน่ว ยงาน ตามนัย มติค ณะรัฐ มนตรีเ มื่อ วัน ที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การทบทวนความจาเป็นในการคงอยู่หรือยุบเลิกองค์การมหาชน) เป็นประจาทุกปีงบประมาณ
เพื่อให้เกิดการประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และให้พิจารณาส่งเสริมให้ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ (Citizen Engagement) ในสาขาและรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างเครือข่าย
ประชารัฐ และการถ่ายโอนภารกิจด้านการปฏิบัติไปให้หน่วยงานภายนอกภาครัฐ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งคานึงถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
ภาครัฐและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสาคัญ

๖๖

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน และขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกาหนด
อัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การกาหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการดาเนินงาน และการประเมินผลองค์การมหาชน) วันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เรื่อ ง แนวทางการบริห ารของคณะกรรมการองค์ก ารมหาชน) และวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
[เรื่อ ง การจัด กลุ่ม องค์ก ารมหาชนกรณีสานัก งานพัฒ นาพิงคนคร (องค์ก ารมหาชน)] เกี่ย วกับ การบริห ารองค์ก ารมหาชน
และขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีสาระสาคัญครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่
(๑) การปรับหลักเกณฑ์การกาหนดกรอบวงเงินรวมสาหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสาหรับองค์การมหาชนใหม่ (๒) การจัดกลุ่มใหม่
สาหรับ สานัก งานบริห ารและพัฒ นาองค์ค วามรู้ และสานัก งานพัฒ นาพิง คนคร (องค์ก ารมหาชน) และ (๓) กาหนดให้
สานัก งานพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ ๑ พัฒนาและดาเนินการตามนโยบายสาคัญเฉพาะด้าน
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๒. ให้สานักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
แต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลั กการที่มิให้มี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจาเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และให้นาเสนอคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ ง ให้ รั บ ความเห็ น ของกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การปรั บกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรเป็นไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี การยกเว้นการกาหนดให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรต่อแผนการใช้จ่ายเงินประจาปีเกินกว่าที่กาหนดไว้ต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา ๓ ปี
เสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณา การทบทวนหลักเกณฑ์และปรับปรุงการจัดกลุ่มองค์การทั้งหมด
โดยรวมใหม่ตามสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และนโยบายปัจจุบัน การกาหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการให้ผู้บริหาร
ลาดับที่ ๑ และ ๒ ขององค์การมหาชนเข้าดารงตาแหน่งและหมดวาระการดารงตาแหน่งพร้อมกันเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
องค์การต่อไป และการให้หน่วยงานจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ
และบทบาทของหน่วยงาน เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เร่งดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การโอนบรรดากิจ การ ทรัพ ย์สิน สิท ธิ หนี้ และงบประมาณของศูน ย์ป ระชุม และแสดงสิน ค้า นานาชาติ
เฉลิม พระเกีย รติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
[เรื่ อง ร่ างพระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ ง ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร (องค์ ก ารมหาชน) (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....] และให้ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) ร่วมกับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เร่งศึกษาแนวทาง
การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายขององค์การสวนสัตว์ให้สอดรับกับแนวทางการโอนสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยให้ดาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การทบทวนความจาเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน) ต่อไป

๑๐.๒ กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๗

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

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุ กข์ ๑๑๑๑ และ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๓๕,๓๗๓ ครั้ง รวมจานวน ๑๙,๙๒๒ เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/
เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนราคาญ รองลงมาคือ การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ
ในประเด็นที่หลากหลาย บ่อนการพนัน ไฟฟ้า และยาเสพติด ตามลาดับ ทั้งนี้ สามารถดาเนินการจนได้ข้อยุติ จานวน ๑๗,๓๖๖ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๗ และอยู่ระหว่างการดาเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒,๕๕๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๓
ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
๒. ให้ทุก ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ และองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ให้ค วามสาคัญ แก่ก ารแจ้งความคืบ หน้า
การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลา
ที ่เหมาะสม รวมทั้งให้ชี้แจงทาความเข้ าใจกั บประชาชนผู้เ กี่ย วข้ องในประเด็ น ข้อสงสัยหรือ ข้อ ขัด ข้อ งที่ท าให้ยั งไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาใด ๆ ให้เสร็จสิ้นได้

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑ เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตารวจ หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐ
และวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช มีวัตถุประสงค์เพื่ อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหา
๔ ชุดวิชา ได้แก่ (๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (๒) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
(๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ (๔) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรดังกล่าว
ไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ต้องนาหลักสูตรดังกล่าวไปดาเนินการ
รับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ และ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ของแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจนและจัดทาแนวทางดาเนินการที่เป็นรูปธรรม ส่วนวิธีการนาไปปฏิบัติให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา
ว่าจะดาเนินการในแนวทางใด รวมทั้งควรมีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้กลุ่มสื่อสารมวลชนเข้ามามีส่วนร่วม และควรให้ความสาคัญ
กับการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้ประสานงาน
กับสานักงาน ป.ป.ช. ในรายละเอียดเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ สาหรับภาระงบประมาณ
ที่อ าจจะเกิดขึ้น ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่า ยประจาปีรองรับไว้ ให้ห น่วยงานที่เกี่ย วข้อ งพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปดาเนินการในโอกาสแรกก่อน สาหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป
ให้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
ตามความเห็นของสานักงบประมาณ

๖๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๒. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.พ. สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณานาหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ในโครงการ
หรือหลักสูตรฝึกอบรมของข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้พิจารณา
กาหนดกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรโค้ชให้ชัดเจน โดยให้ครอบคลุมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ทาหน้าที่
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวสามารถนาความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดาเนินการและรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการให้คณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นา
การศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ตาราเรียน ครู อาจารย์ รายละเอียดหลักสูตร
เพื่อนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูก ต้อ งเกี่ย วกับ ความหมายและขอบเขตของการกระทาทุจ ริต ในลัก ษณะต่า ง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อ ม ความเสีย หาย
ที่เกิดจากการทุจริต ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัย
ของผู้เรียนด้วย

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อ สัง เกตของคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตว่า ควรแก้ไขเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่า ว รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. การจัดทารายงานประจาปี
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การจัดทาคู่มือตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม การทาความตกลงร่วมกันเพื่อบูรณาการการทางาน การดาเนินการ
เกี่ยวกับการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือการเปิดเผยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูล การออกระเบียบ
เกี่ยวกับการกาหนดเบี้ยประชุม การจัดทาระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของบุคลากร การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การกาหนดตาแหน่งเพิ่มเติมสาหรับ “ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง” ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถกาหนด
เพิ่มเติมได้นั้น ควรกาหนดให้ครอบคลุมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่และอานาจในการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งบประมาณ การเสนอโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการทุกประเภทด้วย ตามที่สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ
๒. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ตามข้อ สังเกตของคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ ฯ เป็น เหตุผ ลประกอบร่า งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ในการประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๓. ให้สานัก งานคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ ง ชาติ เ ป็น หน่ ว ยงานหลัก รั บ ข้ อ สั ง เกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม (กรมพระธรรมนูญ) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงาน ก.พ. สานักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดาเนินการในภาพรวม แล้วส่งให้
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

กองบริหารงานสารสนเทศ

๖๙

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

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้กองทุนการออมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญ ญัติค วามรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่ ก ระทรวงการคลังเสนอ และให้ ส่ งสานั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

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 ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผลการประชุมมีความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ๕ เรื่อง
ตามที่ กขร. เสนอ ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการดาเนินการ
ร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๑ เดือน (เมษายน ๒๕๖๑)
๒. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๓ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๑)
๓. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประสานการดาเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๑ เดือน (เมษายน ๒๕๖๑)
๔. แนวทางการบูรณาการระบบสวัสดิการภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนมุ่งเป้า ให้สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักดาเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บูรณาการข้อมูลระบบสวัสดิการภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๑) โดยประสานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติง
(Cloud Computing) ด้วย
๕. โครงการเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการจัดทารายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๑ เดือน (เมษายน ๒๕๖๑)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่าง
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(กขร.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้
๗๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรม
๒. การปฏิรูปประเทศ กขร. ได้มีการติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปใน ๔ ประเด็น คือ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน :
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .... การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม : ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. .... สถาบันการเงินชุมชน : ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... และกองทุนยุติธรรม
๓. การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (๑) ด้านความมั่นคง เช่น การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ (๒) ด้านสังคมจิตวิทยา เช่น การลดความเหลื่อมล้าของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของภาครัฐ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๓) ด้านเศรษฐกิจ เช่น เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มช่องทางการเข้าถึง
สินเชื่อในระบบ (๔) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) (๕) ด้านการต่างประเทศ เช่น การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ
และ (๖) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติ ธรรม เช่น การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙๑๒ กันยายน ๒๕๖๐)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ ดังนี้
๑. ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจั ดพิมพ์รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศแปลบทสรุปสาหรับผู้บริหารเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในต่างประเทศ
๓. ให้สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์บทสรุปสาหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดทารูปแบบการนาเสนอที่ง่ายต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ

การปฏิรูปประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการรองรับการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลาดับแรกก่อน
สาหรับข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ไม่ควรมีผลผูกพันกับส่วนราชการในทันที และหากยังมีความจาเป็นที่จะต้องจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่เพิ่ม ควรจัดตั้งเฉพาะที่มีเหตุผลความจาเป็นและคานึงถึงค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้ มอบหมายให้สานักงาน ก.พ.ร. ศึกษา
เรื่องดังกล่าวในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลความจาเป็นและความคุ้มค่าในการจัดตั้งให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วย ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอของสานักงาน ก.พ.ร. อย่างเคร่งครัดต่อไป และให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทยอยดาเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ในประเด็นการจัดตั้งองค์กร
หรือหน่วยงานใหม่ และการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในปัจจุบัน โดยคานึงถึงลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจาเป็น
และความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงภาระด้านงบประมาณ กรอบนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของแต่ละกระทรวงด้วย ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐในลักษณะประชารัฐให้มากขึ้นด้วย
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๑

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

๓. ให้สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสานักงาน ก.พ. เช่น ควรให้มีการผลักดันการทางาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐตามแผนปฏิรูปประเทศ
ไปสู่เป้าหมาย ทดแทนการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ สาหรับหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือหน่วยงานที่มีโครงสร้างยังไม่สมบูรณ์
อาทิ ยังมีอัตรากาลังที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถเกลี่ยอัตรากาลังได้ ควรให้มีการวิเคราะห์ค่างานเป็นหลัก เพื่อขอสนับสนุน
อัตรากาลังที่เหมาะสมต่อไป และในการดาเนินงานตามขั้นตอนของแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าว ควรใช้ประโยชน์จากบุคลากร
ทุกประเภทที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สู งสุด โดยอาจพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ เพื่อลดความซ้าซ้อน
กับ หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การอยู่ ต ามกฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นของแผนปฏิ รู ป ประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง โดยจัดลาดับ
ความสาคัญตามข้อเสนอการขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อขนาดกาลังคนภาครัฐ
โดยรวมและภาระงบประมาณ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกาหนดให้วิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายได้ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้วยยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคง
กาหนดให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการักษาความสงบภายในประเทศ
และมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามในอนาคต (๒) ด้านความสามารถในการแข่งขัน กาหนดให้มีการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวและบริการ (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ กาหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน ใจ สติปัญญา กาย และสภาพแวดล้อม ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
เพื่อให้เป็นคนคุณภาพของสังคม (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค กาหนดให้มีกลไกการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม กาหนดให้มีการใช้ รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนหลักการของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล และ (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ กาหนดให้มีการปรับปรุงกลไกภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ
๒. มอบหมายให้ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คานึงถึงสภาวการณ์ ทั้ งภายในและภายนอกประเทศที่ อ าจเปลี่ ยนแปลงไปและอยู่ น อกเหนื อการควบคุ ม และอาจส่งผลต่ อ
ร่า งยุท ธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้ เช่น สถานการณ์ก ารเมือ งโลก ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิอ ากาศ
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เป็นต้น และให้พิจารณาแนวทางหรือกาหนดกลไกที่ทาให้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมด้วย
๓. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาร่างยุทธศาสตร์ชาติที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาและข้อสั่งการ ได้แก่ (๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
๗๒

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

และแปรรูป (๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม (๓) การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
และ (๔) การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการไปพิจารณาดาเนินการ และ
รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
๒. ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

คาสั่งมอบหมายและมอบอานาจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ปรั บ ปรุ ง คาสั่ ง มอบหมายและมอบอานาจให้ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจาสานั ก นายกรั ฐ มนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๙/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงการมอบหมาย
และมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ปรั บ ปรุ ง คาสั่ ง มอบหมายและมอบอานาจให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจาสานั ก นายกรั ฐ มนตรี
ปฏิ บั ติราชการแทนนายกรั ฐ มนตรี
คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับ ทราบตามที่สานัก เลขาธิการนายกรัฐ มนตรีเสนอคาสั่งสานัก นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑
เรื่อง ปรับปรุงคาสั่งมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยปรับปรุงการมอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
โดยยกเลิกความในข้อ ๒.๒ ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๒.๒ มอบหมายให้กากับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๒.๒.๑ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
๒.๒.๒ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
๒.๒.๓ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๒.๒.๔ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)”

นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional
Country Review : Thailand's MDCR)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ
(Multi-dimensional Country Review : Thailand’s MDCR) ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การจัดทารายงานในระยะที่ ๑ การประเมินสถานการณ์ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับทีม MDCR ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development : OECD) จัดทาข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองและการปกครอง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม Economic Development and Review
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๓

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

Committee (EDRC Meeting) (ซึ่งมีผู้แทนประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นผู้วิจารณ์หลัก) และที่ประชุม Mutual Learning Group
for Multidimensional Country Reviews (MLG-MDCRs) (ซึ่งมีผู้แทนประเทศเปรูและคาซัคสถานเป็นผู้วิจารณ์หลัก) โดยมีประเด็น
ความคิดเห็นที่สาคัญต่าง ๆ เช่น ควรวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลก จีน และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนการคาดการณ์และประมาณการเศรษฐกิจสาหรับประเทศไทย ควรวิเคราะห์การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร และควรวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญของการวิเคราะห์
ความยั่งยืนทางการคลัง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการจัดทารายงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงข่าวเปิดตัวรายงานฯ
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
๒. การจัดทารายงานในระยะที่ ๒ การวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเชื่อมโยงหลากหลายมิติพร้อมข้อเสนอนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประชุมหารือกับทีม MDCR ของ OECD และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เ กี่ยวข้องเพื่อเลือ กประเด็น การพัฒนาที่ต้อ งการศึกษาในเชิงลึกระยะที่ ๒ โดยมี ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) รูปแบบการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยังพึ่งพาโครงสร้างนอกระบบในสังคมไทยสูง (๒) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเข้มข้นเป็นความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติที่เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ และ (๓) การบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐที่ยังขาดการบริหารจัดการให้เกิด
ความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงาน MDCR ของ OECD จะเดินทางมาเก็บข้อมูลเพื่อจัดทารายงานระยะที่ ๒ ในช่วงครึ่งหลัง
ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะมีการประชุม MLG-MDCRs ณ OECD สานักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อพิจารณา
ร่างรายงานระยะที่ ๒ รวมทั้งการปรับปรุงร่างรายงานฯ ร่วมกับ OECD ในวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๒
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. รั บ ทราบรายงานผลการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ครั้ ง ที่ ๒ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การลงพื้นที่ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๑ มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม ๗,๙๘๑,๑๔๕ คน
และครั้งที่ ๓ (วัน ที่ ๑๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) มีป ระชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม ๗,๖๒๐,๕๐๑ คน และขณะนี้
ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตาบลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่
ที่เน้นการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ร่ว มกัน กั บ ประชาชนแทนการบรรยายเพี ย งอย่ า งเดีย ว และเพิ่มประเด็นในการลงพื้นที่ ๒ เรื่อง
คือ (๑) ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น และมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น การลดต้นทุน
การผลิต และ (๒) ให้ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
๑.๒ การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่คาดว่าหมู่บ้าน/ชุมชนจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ณ วันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีโครงการที่คาดว่าจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ รวม ๘๘,๔๐๐ โครงการ จาก ๗๘,๖๒๕
หมู่บ้าน/ชุมชน (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๒ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด) จาแนกได้ ๖ ประเภทโครงการ คือ (๑) สร้างอาชีพ สร้างรายได้
จานวน ๑๒,๕๓๓ โครงการ (๒) แหล่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน ๔,๘๑๑ โครงการ (๓) สาธารณูปโภค จานวน ๖๙,๒๒๔ โครงการ
(๔) สาธารณสุข จานวน ๑๑ โครงการ (๕) สิ่งแวดล้อม จานวน ๖๕๓ โครงการ และ (๖) อื่น ๆ จานวน ๑,๑๖๘ โครงการ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณาและการดาเนินโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้าน/
ชุมชนเสนอขอภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/
ชุมชนละสองแสนบาท) ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงความจาเป็นเร่งด่วนและความพร้อมของหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่งเป็นสาคัญ เพื่อให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตนอย่างแท้จริง

๗๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และตรวจราชการ
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคเหนือ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี) โดยนายกรัฐมนตรีกาหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ และ
จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๕

นโยบายที่
๑๑
การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

สรุปสาระสาคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม 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 ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือ
จากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดทากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
สรุปได้ ดังนี้
๑. กฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน ๔-๘ เดือน นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จานวน ๑๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว
จานวน ๑๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๑๖ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๗ ฉบับ และ
เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๙ ฉบับ
๒. กฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ จานวน ๖ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว
จานวน ๖ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๘ ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทาทั้ง ๘ ฉบับ
๓. กฎหมายที่ต้องจัดทาโดยไม่กาหนดระยะเวลา แต่ควรดาเนินการภายใน ๑-๒ ปี นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
จานวน ๓๗ เรื่อง ได้รับการรายงานผลแล้ว จานวน ๓๗ เรื่อง เป็นกฎหมายที่ต้องจัดทาทั้งหมด จานวน ๘๓ ฉบับ โดยเป็นกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๓๔ ฉบับ และเป็นกฎหมายที่อยู่ระหว่างการจัดทา จานวน ๔๙ ฉบับ
๔. การดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมาย จานวน ๓๐ เรื่อง ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว
จานวน ๓๐ เรื่อง
๕. มาตรการปฏิรูป ประเทศ รวมทั้งที่ต้อ งจัดทากฎหมาย และการดาเนิน การโดยวิธีอื่น ๆ จานวน ๓๘ เรื่อง
ได้รับการรายงานผลครบถ้วนแล้ว จานวน ๓๘ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๖

ภาคผนวก
ข้อมูลทัว่ ไปของมติคณะรัฐมนตรี

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

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๕ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
จานวนเรื่อง
๖๐
๓๕

๓๘

๑ พ.ค.

๘ พ.ค.

๔๐

๕๒

๔๕

๓๗

๒๐
๐
๑๕ พ.ค.

๒๒ พ.ค.

๒๘ พ.ค.

เดือน

รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ
จานวนเรื่อง
๔๐๐๐

๓,๔๖๖

๓,๔๐๔
๒,๘๑๘

๓๒๐๐
๒๔๐๐
๑๖๐๐
๘๐๐
๐

๑๐๘
๑๖ ก.ย. ๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๗

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

แผนภูมิแสดงจานวนมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวนเรื่อง
๔๐๐
๓๐๐

๒๓๓

๒๑๓

๒๑๕

๒๔๔
๑๙๕

๒๐๐

๑๗๐

๑๗๒

๒๐๗

๑๐๐
๐

ต.ค. ๖๐

พ.ย. ๖๐

ธ.ค. ๖๐

ม.ค. ๖๑

ก.พ. ๖๑

มี.ค. ๖๑ เม.ย. ๖๑ พ.ค. ๖๑ เดือน

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือการนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๔๙ เรื่อง วาระเพื่อ
ทราบ ๑๓๘ เรื่อง วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง วาระอื่น ๆ ๑๐ เรื่อง วาระสาคัญของรัฐบาลเพื่อทราบ ๒ เรื่อง และ
วาระสาคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเพื่อทราบ ๑๓๘ เรื่อง (๖๖.๖๖ %)

วาระอื่นๆ ๑๐ เรื่อง (๔.๘๓ %)
วาระสาคัญของรัฐบาลเพื่อทราบ
๒ เรื่อง (๐.๙๗ %)
วาระประธานแจ้ง ๖ เรื่อง (๒.๙๐ %)

วาระเพื่อพิจารณา ๔๙ เรื่อง (๒๓.๖๗ %)
––

รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง

๗๘

กองบริหารงานสารสนเทศ

วาระสาคัญของรัฐบาลเพื่อพิจารณา
๒ เรื่อง (๐.๙๗ %)

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

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามลักษณะของการเสนอ
มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจานวนรวมทั้งสิ้น ๑๘๗ เรื่อง
จาแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังนี้
วาระเพื่อพิจารณา ๔๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๔๗ เรื่อง วาระจร ๒ เรื่อง
วาระเพื่อทราบ
๑๓๘ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๑๑๑ เรื่อง วาระจร ๒๗ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามลักษณะของการเสนอ
จานวนเรื่อง

วาระปกติ

๑๕๐

วาระจร

๑๑๑

๑๐๐
๕๐

๔๗

๒๗
๒
ประเภทวาระ

๐
เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อทราบ

รวมทั้งสิ้น ๑๘๗ เรื่อง

กองบริหารงานสารสนเทศ

๗๙

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

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๘ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒๐๗ เรื่อง ดังนี้
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
๕๔

นร.
กห.
กค.
กต.
กก.
พม.
กษ.
คค.
ทส.
ดศ.
พน.
พณ.
มท.
ยธ.
รง.
วธ.
วท.
ศธ.
สธ.
อก.
ปปช.
ปปท.
พศ.
ศย.
สผ.
สม.
สว.
สลธ.คสช.

๖
๑๑
๑๑
๔
๒
๑๗
๑๒
๗
๕
๑
๑๒
๑๒
๑๑

๖
๑
๓
๓
๙
๕
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๖

๒

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง

๘๐

กองบริหารงานสารสนเทศ

๕๐

๖๐

จานวนเรื่อง

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

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและประเภทเรื่องที่เป็นกฎหมาย
เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจาแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จาแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป)
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
เรื่องกฎหมาย
๖๓ เรื่อง
๓๐.๔๓ %

เรื่องทั่วไป
๑๔๔ เรื่อง
๖๙.๕๗ %

รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จาแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๑๓๒ เรื่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน ๗๕ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล,
เรื่องที่สอดคล้อง
132, 63.77%
กับนโยบายรัฐบาล
๑๓๒ เรื่อง
๖๓.๗๗ %

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
ไม่กัสบอดคล้
องกับฐบาล
นโยบายรั
นโยบาย…
๗๕ เรื่อง
๓๖.๒๓ %

รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ เรื่อง
กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๑

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

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
๗.๑ จาแนกตามนโยบายแต่ละข้อ
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
จานวนเรื่อง
๔๐
๓๐

๒๔

๒๐

๑๒

๑๐
๐

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

๔๓

๓๖

๐
(๑)

(๒)

(๓)

๒

๑

(๔)

(๕)

๕
(๖)

(๗)

๖

๑

๐
(๘)

(๙)

(๑๐) (๑๑)

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

รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

๘๒

นโยบาย

กองบริหารงานสารสนเทศ

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

๗.๒ จาแนกตามด้านหลักการพัฒนา
แผนภูมิแสดงการจาแนกเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา
จานวนเรื่อง

๖๐
๔๑

๔๐
๒๐

๔๓

๑๘

๑๖

๖

๖

๐

(๑)

(๒)

(๓)

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

(๔)

(๕)

(๖)

ด้าน

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

รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ เรื่อง
*หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีบางมติ มีสาระสาคัญที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากกว่า ๑ ข้อ

กองบริหารงานสารสนเทศ

๘๓

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

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
เรื่องทีเ่ ข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ดาเนินการในภูมิภาคต่าง ๆ
จานวน ๓๖ เรื่อง
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจาแนกตามพื้นที่ที่ดาเนินการ
ภาคใต้
จานวน ๘ เรื่อง
๒๒.๒๒ %

ทั่วประเทศ
จานวน ๓ เรื่อง
๘.๓๔ %

ภาคเหนือ
จานวน ๗ เรื่อง
๑๙.๔๔ %

ภาคตะวันออก
จานวน ๗ เรื่อง
๑๙.๔๔ %

กทม. และปริมณฑล
จานวน ๒ เรื่อง
๕.๕๖ %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน ๙ เรื่อง
๒๕ %

รวมทั้งสิ้น ๓๖ เรื่อง

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม 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.

๘๔

กองบริหารงานสารสนเทศ

หน่วยงาน

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

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

ชื่อเรื่อง

๑.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ
[ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]
ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่าง
ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ )
ร่ างพระราชบัญญัติให้ ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่าง
ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียา
เสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่า
ชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๖๑)]
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)]

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

เลขที่หนังสือยืนยัน/
วันเดือนปีที่มีมติ
๑๖๐๙๖/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
๑๖๐๓๑/๖๑ [๒๘/๐๕/๒๕๖๑]
๑๔๗๔๕/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๕๑๘๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๔๙๓๙/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๕๔๒๓/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]
๑๔๙๕๘/๖๑ [๒๒/๐๕/๒๕๖๑]

๑๔๓๔๕/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
๑๔๒๗๙/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
๑๓๔๑๑/๖๑ [๑๕/๐๕/๒๕๖๑]
ว ๒๓๘/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
๑๓๔๘๑/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
๑๓๔๗๗/๖๑ [๐๘/๐๕/๒๕๖๑]
๑๒๖๗๕/๖๑ [๐๑/๐๕/๒๕๖๑]
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๘๕

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

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

ฉบับ
๓
๓

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เรื่องที่เป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ มีจานวน ๒,๒๔๔ เรื่อง ดังนี้
ลาดับ
เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑. ๑.๑ ประกาศและคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), หัวหน้า คสช.
- ประกาศ
- คาสั่ง คสช. ที่ ๑/๒๕๖๑
- คาสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๙/๒๕๖๑
๑.๒ เรื่องอื่น ๆ
- ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก
- ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข
- ฉบับทะเบียนการค้า ประเภท ค
- ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง
จานวนรวมทั้งสิ้น

๘๖
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จานวน/เรื่อง
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

จานวน
๕๘ เรื่อง
จานวน
๙ เรื่อง
จานวน
๓๔ เรื่อง
จานวน ๒,๑๔๒ เรื่อง
จานวน ๒,๒๔๕ เรื่อง

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

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

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

ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ
อักษรย่อ
ปปช.
ปปท.
พศ.
ศย.
สผ.
สม.
สว.
สลธ.คสช.

ชื่อเต็ม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักงานศาลยุตธิ รรม
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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๘๗

