
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

เรื่อง
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย
 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ
 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง
 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงิน
ค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี
ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของ
นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ๑.๖ เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ

๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
 ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อแล
 นํ้ามันเช้ือเพลิง 
 

- � - 

เรื่อง เลขที่ ส
นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

วาระแห่งชาต”ิ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐอย่างจริงจัง 
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงิน
ก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา

อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุร ี 

๓๑๖๙/

ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของ
นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๕ แห่ง  

๓๓๒๙/

๔๓๖๙/

ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ....  ๔๙๔๕/

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ๔๑๒๙/

เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

ญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา

 

สารบัญ 
เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 

  

  

  

  

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๑ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๒ 

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๒ 
/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๒ 

  

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๓ 
  

  



 

 

รายงานผลการดําเนินการ "โครงการธงฟ้าเคลื่อนท่ีเพ่ือประชาชน
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ
  ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 
การแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ําปี 
การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย
ข้ันต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖  

 ๑.๑๒ เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัต
  ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
  ในท้องถ่ิน 
 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
       ๒ .๑  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
     ๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ
ระบบป้องกันประเทศ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม 
และการจัดทําโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
ของกองทัพบก 

- � -

โครงการธงฟ้าเคลื่อนท่ีเพ่ือประชาชน" (Mobile Unit)  ๓๘๕๘/

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)                ๔๗๒๖/

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง

การแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ําปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖           ๓๙๗๙/

การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย
 

๔๑๒๐/

เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า

พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม 
ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจําปี ๒๕๕๖   

๔๕๖๙/

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๓ 
/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๔ 

  

  
  
  

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๔ 
/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๕ 

  

  

  

  

  

  

  

  

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๗ 



 

 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมชายแดนไทย

       ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
 อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
 สถานะชัดเจน 

ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนธันวาคม 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ท้ังปี ๒๕๕๕
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ
(กยอ.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ
(กยอ.) ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญา
ใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) 
สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนธันวาคม และแนวโน้มปี 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
ต่อธนาคารออมสิน 
ขออนุมัติกู้เงินประจําปีงบประมาณ พ.

๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

รายงานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ปี 

 

- � -

พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

รจัดตั้งคณะกรรมการร่วมชายแดนไทย-กัมพูชา ๓๖๒๓/

พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ

นการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
ารค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง

ด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี

ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๕) [รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม] ๓๘๔๒/

๒๕๕๕ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖   ๔๖๕๐/

ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ๕๒๕๘/

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑ ๓๑๙๗/

ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ๓๒๐๔/

รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญา
bill) ท่ีครบกําหนดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

๓๑๘๐/

สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนธันวาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖    ๓๒๕๐/

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓๙๒๕/

การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน ๓๔๒๔/

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ๔๗๙๐/

.ศ. ๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ๕๔๗๕/

นโยบายสร้างรายได ้

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
รายงานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ปี ๒๕๕๖ ๓๓๐๙/

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๘ 
  

  

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๘ 
  

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๙ 
/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๑๐ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๑๑ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๑๑ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๑๒ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๑๓ 
/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๑๔ 
/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๑๕ 
/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๑๖ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๑๖ 
  

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๑๗ 



 

 

ขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ท่ีมีความสําคัญ
ต่อเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๗ [9
Flies of Economic Importance (ISFFEI) 
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสํามะโนการเกษตร พ
การคํ้าประกันเงินกู้โครงการรับซื้อลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาดลําไยอบแห้ง
ปี ๒๕๔๗ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ
การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเข่ือนภูมิพล
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๕
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุรา
สามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ

๓.๔ นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบราง
เพ่ือขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ

        ๓.๕ นโยบายพลังงาน
 
การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเงี้ยบ 
ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

- � - 

ขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ท่ีมีความสําคัญ
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๓๔๓๑/

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดิน ๓๙๑๘/

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. .... ๔๘๑๘/

การคํ้าประกันเงินกู้โครงการรับซื้อลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาดลําไยอบแห้ง ๔๖๖๑/

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔๑๔๐/

การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเข่ือนภูมิพล ๔๔๖๖/

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๕                  ๓๑๘๓/

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓๓๔๑/

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
๒๕๕๖ 

๓๓๕๓/

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ๓๘๖๙/

๒๕๕๕ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และรายงาน
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

๔๕๔๕/

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุรา
สามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....   

๔๗๒๗/

นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบราง  
ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....     

๕๔๘๐/

นโยบายพลังงาน 

การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเงี้ยบ ๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

๓๙๘๙/

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๑๘ 

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๑๙ 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๑๙ 
/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๒๐ 

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๒๐ 
/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๒๑ 
/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๒๑ 
/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๒๑ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๒๒ 

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๒๓ 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๒๓ 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๒๔ 

  

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๒๔ 

  

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๒๕ 



 

 

ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิต
เอทานอล จังหวัดตาก 
มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า
ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องท่ี 

      ๓.๖  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ นโยบายการศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะท่ี 

      ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
      ๔.๕     นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และม่ันคง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานผลการอนุญาตให้เหยื่อจากการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
แผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม  
การค้ามนุษย์ ประจําปี ๒๕๕๖ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ๕.๑       อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
    ๕.๒       อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง
      ๕ .๓        ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรดั
                  การควบคุมมลพิษ
 
สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 
ประจําสัปดาห์ท่ี ๑ 

- � -

ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิต  ๔๘๒๔/

มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ว ๓๐/

ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เครื่องท่ี ๓-๔  ๕๗๑๑/

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายการศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ๓๕๕๗/

นโยบายแรงงาน 

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค    ๔๓๘๔/

แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)            ๔๘๖๘/

นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และม่ันคง

ของกระทรวงคมนาคม 
๓๑๗๖/

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔๖๗๖/

รายงานผลการอนุญาตให้เหยื่อจากการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักร ๕๒๙๑/

แผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม  ๕๗๕๕/

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรดั 
การควบคุมมลพิษ 

สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ ๔๒๖๐/๕๖

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๒๖ 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๒๖ 
/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๒๗ 

  

  

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๒๘ 
  

  

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๒๙ 
/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๓๐ 

  

   

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๓๑ 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๓๑ 
/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๓๒ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๓๓ 

  

  

  

  

๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖]   ๓๔ 



 

 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๕ พ.ศ
ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 
รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี ๒๕๕๕ 

      ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
               ในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ
        ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
      ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ
                 และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
              ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
การตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
สกลนคร บุรีรัมย์ และจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ 
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
      ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บน
               พ้ืนฐานขององค์ความรู้
      ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครู
                 วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
      ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความ
                 ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
การดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/โครงการสําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์
ประเทศ ประเด็นข้อ ๘ การวิจัยและพัฒนา

      ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
      ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑    เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน

- � -

ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควัน ๔๗๖๘/

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖   ๕๒๖๘/

๒๕๕๕ เรื่อง อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว  ๕๒๕๓/

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา 
ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ 
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศและพิบัติภัย 
การตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
สกลนคร บุรีรัมย์ และจังหวัดมุกดาหาร 

๔๗๓๕/

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี 
ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ 

๕๓๐๘/

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บน 
ขององค์ความรู ้

เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และคร ู
ให้เพียงพอ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความ 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

โครงการสําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนา 

๓๔๕๙/

จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๓๕ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๓๕ 
/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๓๖ 

  

  

  

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๓๗ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๓๘ 

  

  

  

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๓๙ 

  

  

  



 

 

การประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ของ สพพ. 
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่าง
ไทยกับมาเลเซีย 
ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) 
ประจําปี ครั้งท่ี ๕ ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีชายแดน

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
 ประเทศอาเซียน 

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 
การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ในโอกาสการฉลองครบรอบ 
ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และการเยือนสาธารณรัฐประชาชน บังกลาเทศ
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 
และการประชุมท่ีเก่ียวข้องในปี ๒๕๕๘
การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ (CITES CoP
ท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 

๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
 ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
รายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค
(WCIT-12) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวม 
รายงานสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
และการปฏบิัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

- 	 - 

การประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๔๗๐๐/

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่าง ๕๓๑๐/

Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการประชุมหารือ  
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 

๕๗๔๐/

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีชายแดน 

๕๕๗๙/

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งท่ี ๒  ๓๒๔๓/

การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิ ๓๒๔๗/

อินเดีย สมัยพิเศษ ในโอกาสการฉลองครบรอบ ๒๐ ป ี
อินเดีย และการเยือนสาธารณรัฐประชาชน บังกลาเทศ

 

๓๘๖๕/

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ 
๒๕๕๘ 

๕๔๘๘/

การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
CITES CoP16) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

การอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า

๕๗๑๗/

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

รายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๒ 
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

๓๒๔๘/

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวม ๒ ฉบับ 

๓๗๐๓/

รายงานสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 
บัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศร ี 

๓๙๘๑/

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..)   ๔๐๒๖/

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๔๑ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๔๒ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๔๒ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๔๓ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๔๔ 
/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๔๕ 

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๔๕ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๔๖ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๔๗ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๔๘ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๔๙ 

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๔๙ 

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๔๙ 



 

 

ขออนุมัติลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
สํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย
การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจําภู
ข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติคว่ําบาตรเกาหลีเหนือ
การบริจาคเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลี

๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
 กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
 ที่มีบทบาทสําคัญของโลก
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย
รายงานการลงนามการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการร่วมงานแสดง
พืชสวนโลก Floriade 2012 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้เชีย่วชาญของสถาบัน
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)
การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า
และเศรษฐกิจระหว่างไทย-เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
การจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชน
แห่งราชอาณาจักรเปรู (PROINVERSION)
การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล  
แห่งราชอาณาจักรสวีเดน 

๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
 พร้อมทั้งสง่เสรมิภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมอื
       วิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
 

- 
 -

ขออนุมัติลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
สํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย 

๓๙๖๑/

MOU) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสํานักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจําภมิูภาคไทยฯ 

๔๗๑๘/

ข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติคว่ําบาตรเกาหลีเหนือ ๕๕๐๐/

การบริจาคเงินอุดหนุนกระบวนการบาหล ี ๕๕๑๐/

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีบทบาทสําคัญของโลก 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-บังกลาเทศ              ๓๑๙๕/

Universal Exhibition Milano 2015         ๓๒๔๕/

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการร่วมงานแสดง
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

๓๒๑๖/

การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้เชีย่วชาญของสถาบัน
องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติ

UNODC) 

๓๔๐๘/

การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๑๙ แผนงาน IMT-GT         ๔๖๖๗/

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

๔๖๘๔/

ณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ๖๐๑๑/

การจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชน

PROINVERSION) 

๕๒๘๕/

การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล  ๕๗๗๒/

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
มภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมอืทาง    

วิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๕๐ 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๕๐ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๕๑ 
/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๕๑ 

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๕๒ 
/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๕๒ 
/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๕๓ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๕๓ 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๕๔ 
/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๕๕ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๕๖ 
/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๕๗ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๕๗ 

  



 

 

๗.๖ ส่งเสรมิการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับ
 ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
 ผลกระทบต่อประเทศไทย
๗.๗ ส่งเสรมิการทูตเพ่ือประชาชน
๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
 อาเซียนและอนุภูมิภาค
๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
 และองค์กรอสิลามระหว่างประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง
รายงานผลการดําเนินการกรณีข้อร้องเรียนของประชาชน
การบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการพลเรือนประจํา 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง
ของทางราชการ 
การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 
(วันท่ี ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
ข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีครั้งต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี..) 
ปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม ๒
ขอยืนยันการขออนุมัติงบกลางสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีสูงกว่า
เป้าหมายท่ีได้รับจัดสรรชดเชยปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเฉพาะและภาวะภัยพิบัติค้างจ่าย

- � - 

ส่งเสรมิการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับ
ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย 
ส่งเสรมิการทูตเพ่ือประชาชน 

ากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนและอนุภูมิภาค 
ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
และองค์กรอสิลามระหว่างประเทศ 

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ ๓๑๙๑/

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

๓๒๗๗/

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (จัดตั้ง
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์) 

๓๕๕๑/

โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง        ๓๕๙๘/

รายงานผลการดําเนินการกรณีข้อร้องเรียนของประชาชน ๔๐๕๐/

การบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ๔๓๖๔/

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง ๔๔๗๔/

การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี  ว (ล) ๔๑๔๙

ข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีครั้งต่อไป  ๔๗๕๒/

..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติลักษณะ
๒ ฉบับ 

ว (ล) ๕๔๔๖

ขอยืนยันการขออนุมัติงบกลางสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีสูงกว่า
เป้าหมายท่ีได้รับจัดสรรชดเชยปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเฉพาะและภาวะภัยพิบัติค้างจ่าย 

๕๕๙๕/

  

  

  

  

  

  

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๕๙ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๕๙ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๖๐ 

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๖๑ 
/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๖๑ 
/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๖๒ 
/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๖๒ 

๔๑๔๙/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] ๖๓ 

/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๖๓ 
๕๔๔๖/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๖๔ 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๖๔ 



 

 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
 จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
 ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
 เป็นธรรม 
ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
(GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย
๖. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
  การบริหารราชการท่ัวไป
๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 
๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ
๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 

- �� - 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)       ๖๐๙๗/

กฎหมายและการยุติธรรม 

ชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
าร สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ

ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 

ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ๓๓๙๘/

รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
๒๕๕๖ ของไตรมาส ๑ 

๔๗๑๐/

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี

จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามลักษณะของการเสนอ 
จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 

รื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง
การบริหารราชการท่ัวไป 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 
จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ 

คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ี
ร่างพระราชบัญญัติท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] ๖๕ 
  

  

/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] ๖๕ 
/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] ๖๖ 

  

 ๖๘ 
 ๖๙ 
 ๖๙ 
 ๗๐ 
 ๗๑ 
 ๗๑ 

  
 ๗๒ 
 ๗๒ 
 ๗๓ 
 ๗๔ 
 ๗๕ 
 ๗๕ 
 ๗๖ 
 ๗๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
 

 ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขแ
 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้า
  ชลประทาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง 
 โครงการผันน้ําจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยา
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้าง
และระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ําจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
และสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. รายการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต
กรมชลประทานได้ดําเนินการแก้ไขสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าก่อสร้าง จากสัญญาเดิม 
เป็นวงเงินตามสัญญาใหม่ ๒,๒๗๐,๑๒๖
ท้ังสิ้น ๑,๐๔๕ วัน ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างสะสมท้ังสัญญาร้อยละ 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๙๑
พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๒. รายการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต
อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขสัญญา โดยหลังจากกรมชลประทานแก้ไขสัญญาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะมีผลให้วงเงินค่าก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึนจาก ๒,๑๑๖,๘๙๗,๙๗๗.๑๔ บาท เป็น 
สัญญาก่อสร้างสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ๓. กรมชลประทานได้จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
เพ่ือรองรับแผนการดําเนินงานก่อสร้างตามกําหนดระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
เร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ ร
เจ้าของระบบสาธารณูปโภคท่ีแนวท่อของกรมชลประทานวางผ่าน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
  ๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ผู้รับจ้างมีชุดทํางานในการดําเนินงานดันท่อลอดไม่เพียงพอ ส่งผลให้
การดําเนินงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต
แผนงานท่ีวางไว้ ท้ังนี้ กรมชลประทานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเพ่ิมการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงานให้มากข้ึน 
เพ่ือเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ และแล้วเสร็จโดยเร็ว
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการผันน้ําจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝ่ังตะวันออก-อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้าง

งการผันน้ําจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามท่ีกระทรวงเกษตร

รายการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ําบางพระ 
ญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าก่อสร้าง จากสัญญาเดิม 
๑๒๖,๑๒๑.๕๐ บาท กําหนดสิ้นสุดสัญญาในวันท่ี ๑๐ กันยายน 

วัน ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างสะสมท้ังสัญญาร้อยละ ๖๐.๑๑๘ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๙๑,๑๗๔,๔๑๒.๗๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๒ ของวงเงินท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 

รายการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาท่ี
อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขสัญญา โดยหลังจากกรมชลประทานแก้ไขสัญญาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะมีผลให้วงเงินค่าก่อสร้าง

บาท เป็น ๒,๓๔๗,๑๑๕,๗๗๖.๓๕ บาท และมีระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนอีก 
อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างสะสมท้ังสัญญาร้อยละ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้ว เป็นเงิน ๒๗,๒๒๗,๔๙๒.๔๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
๒๕๕๖ 

กรมชลประทานได้จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
เพ่ือรองรับแผนการดําเนินงานก่อสร้างตามกําหนดระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
เร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ รวมท้ังได้ประสานกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
เจ้าของระบบสาธารณูปโภคท่ีแนวท่อของกรมชลประทานวางผ่าน [กรมทางหลวง บริษัท ปตท. จํากัด 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค] เพ่ือขอดําเนินการวางท่อเรียบร้อยแล้วท้ังหมด

ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ผู้รับจ้างมีชุดทํางานในการดําเนินงานดันท่อลอดไม่เพียงพอ ส่งผลให้
ดําเนินงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาท่ี 

งนี้ กรมชลประทานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเพ่ิมการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงานให้มากข้ึน 
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ และแล้วเสร็จโดยเร็ว 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

ละป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาต”ิ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

อย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที ่

ก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี ตามท่ีกระทรวงเกษตร

 และอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๑ 
ญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าก่อสร้าง จากสัญญาเดิม ๑,๙๗๘,๒๙๕,๙๑๔.๕๐ บาท 

กันยายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ของวงเงินท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 

อ่างเก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๒ 
อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขสัญญา โดยหลังจากกรมชลประทานแก้ไขสัญญาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะมีผลให้วงเงินค่าก่อสร้าง

บาท และมีระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนอีก ๑๒๐ วัน ส่งผลให้
ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างสะสมท้ังสัญญาร้อยละ ๘๕.๓๗๙ และมีการเบิกจ่าย

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗ ของวงเงิน 

กรมชลประทานได้จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เพ่ือรองรับแผนการดําเนินงานก่อสร้างตามกําหนดระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง

วมท้ังได้ประสานกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนท่ีก่อสร้าง (กรมทางหลวง) และหน่วยงาน
จํากัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง 

วางท่อเรียบร้อยแล้วท้ังหมด 
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ผู้รับจ้างมีชุดทํางานในการดําเนินงานดันท่อลอดไม่เพียงพอ ส่งผลให ้   

อ่างเก็บน้ําบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๒ ไม่เป็นไปตาม
งนี้ กรมชลประทานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเพ่ิมการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าท่ีท่ีมาปฏิบัติงานให้มากข้ึน 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 
 และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
  ๑. ผลการตรวจสอบราคากลางการก่อสร้างระบบเข่ือนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรร
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมเป็นเงิน 
  ๒. วงเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเข่ือนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๕ แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
อุตสาหกรรมโรจนะ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุ
วงเงินอุดหนุนเดิมของ ๕ นิคมฯ ดังกล่าว เป็นเงิน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
  ๑. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
และบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพื่อพิจารณากําหนดมาตรการ
และบูรณาการการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้ระบบปฏิบัติการ
การป้องกัน (Prevention) การเตรียมความพร้อม 
ท้ังนี้ ให้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงรุกและให้เข้าถึงระดับพ้ืนท่ีโดยให้พิจารณาถึงการรักษาแหล่งน้ําต้นทุนเพ่ือรองรับ
การขาดแคลนน้ําให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังให้มีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งล่วงหน้า
เพ่ือให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้ ขอให้รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลพ้ืนท่ี
๒๙ จังหวัด ท่ีประสบภัยแล้ง ลงพ้ืนท่ีเพ่ือกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการจัดทําฝนหลวง
ในพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ
ว่าด้วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นควรปรับปรุงเก่ียวกับการกําหนดให้กรณีการนําท่ีราชพัสดุไปใช้ในการจัดรูปท่ีดิน
เมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้กรมชลประทานมีอํานาจนําไปใช้ในการจัดรูปท่ีดินได้ และให้พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตสํารวจการจัดรูปท่ีดินตามมาตรา 
ดําเนินการถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุ และเห็นควรปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรา 
จัดรูปท่ีดินกลาง ในส่วนของกรรมการอ่ืนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทร
ของกรรมการให้ชัดเจนเพ่ือให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๕ แห่ง   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี ้

ผลการตรวจสอบราคากลางการก่อสร้างระบบเข่ือนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรร
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๕ แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค
เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมเป็นเงิน 

วงเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเข่ือนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 
แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมโรจนะ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวม ๒,๖๒๙
นิคมฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๓๘๑.๑๖๕๑ ล้านบาท ท้ังนี้ ไม่รวมนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพื่อพิจารณากําหนดมาตรการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Single Command และใช้หลัก 

การเตรียมความพร้อม (Preparation) การเผชิญเหตุ (Response) และการเยียวยาฟ้ืนฟู 
ให้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงรุกและให้เข้าถึงระดับพ้ืนท่ีโดยให้พิจารณาถึงการรักษาแหล่งน้ําต้นทุนเพ่ือรองรับ

การขาดแคลนน้ําให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังให้มีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งล่วงหน้า
ก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้ ขอให้รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลพ้ืนท่ี

ท่ีประสบภัยแล้ง ลงพ้ืนท่ีเพ่ือกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบให้เป็นไป

งเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการจัดทําฝนหลวง

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ....  

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นควรปรับปรุงเก่ียวกับการกําหนดให้กรณีการนําท่ีราชพัสดุไปใช้ในการจัดรูปท่ีดิน
เมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้กรมชลประทานมีอํานาจนําไปใช้ในการจัดรูปท่ีดินได้ และให้พระราชกฤษฎีกา

ดินตามมาตรา ๓๖ มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว โดยมิต้อง
ดําเนินการถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุ และเห็นควรปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรา ๖ 
จัดรูปท่ีดินกลาง ในส่วนของกรรมการอ่ืนไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการให้ชัดเจนเพ่ือให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

ผลการตรวจสอบราคากลางการก่อสร้างระบบเข่ือนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 
ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมเป็นเงิน ๓,๙๘๗,๗๑๘,๖๔๒.๘๘ บาท 
วงเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเข่ือนป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตประกอบการ
๖๒๙,๔๙๘,๙๐๐.๐๐ บาท ซึ่งต่ํากว่า

ล้านบาท ท้ังนี้ ไม่รวมนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพื่อพิจารณากําหนดมาตรการ

และใช้หลัก 2P 2R ในการดําเนินการ คือ 
และการเยียวยาฟ้ืนฟู (Recovery) 

ให้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงรุกและให้เข้าถึงระดับพ้ืนท่ีโดยให้พิจารณาถึงการรักษาแหล่งน้ําต้นทุนเพ่ือรองรับ
การขาดแคลนน้ําให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังให้มีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งล่วงหน้า

ก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที ท้ังนี้ ขอให้รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลพ้ืนท่ี 
ท่ีประสบภัยแล้ง ลงพ้ืนท่ีเพ่ือกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบให้เป็นไป

งเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลักประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการจัดทําฝนหลวง

มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นควรปรับปรุงเก่ียวกับการกําหนดให้กรณีการนําท่ีราชพัสดุไปใช้ในการจัดรูปท่ีดิน 
เมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้กรมชลประทานมีอํานาจนําไปใช้ในการจัดรูปท่ีดินได้ และให้พระราชกฤษฎีกา

มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว โดยมิต้อง
๖ องค์ประกอบของคณะกรรมการ

วงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการให้ชัดเจนเพ่ือให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

ส่วนการดําเนินโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอนาคต ควรดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเต็มรูปแบบเพ่ือเกษตรกรรม
รวมท้ังพิจารณาเรื่องการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตรหรือการจัดทําเขตเศรษฐกิจด้านการเกษตร และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
พร้อมกันในคราวเดียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการคุ้มครองพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
สําหรับการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ การจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรมโดยภาคประชาชน ควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับระบบ
การบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ หากมีประเด็นใดท่ีขัดแย้งก็สมควรปรับให้สอดคล้องด้วย เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อน
  ๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
เช่น กฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ ท่ีราชพัสดุ ผังเมือง เกษตรกรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มาพิจารณาว่า
มีความซ้ําซ้อนกันอย่างไร และเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือวางแผนการใช้ท่ีดินในภาพรวมท้ังหมดของประเทศให้สามารถนําท่ีดิน
ท้ังหมดมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ท้ังในด้านการอนุรักษ์ เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย คมนาคม และความมั่นคง เป็นต้น แล้วให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 

 ๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
  กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพ้ืนท่ีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
ท้ังนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 
 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
  และนานาประเทศ
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก
  ภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานผลการดําเนินการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการ 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยผลการดําเนินงานระหว่างวันท่ี 
เพ่ือนําสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพไปจําหน่ายในชุมชนท่ีมีรายได้น้อยและลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ไม่ต่ํากว่าวันละ 
ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร (๕๐ เขต
จังหวัดใกล้เคียง ในราคาต่ํากว่าท้องตลาดร้อยละ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ส่วนการดําเนินโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอนาคต ควรดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเต็มรูปแบบเพ่ือเกษตรกรรม
รวมท้ังพิจารณาเรื่องการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตรหรือการจัดทําเขตเศรษฐกิจด้านการเกษตร และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
พร้อมกันในคราวเดียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการคุ้มครองพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

ร นอกจากนี้ การจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรมโดยภาคประชาชน ควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับระบบ
การบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ หากมีประเด็นใดท่ีขัดแย้งก็สมควรปรับให้สอดคล้องด้วย เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
เช่น กฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ ท่ีราชพัสดุ ผังเมือง เกษตรกรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มาพิจารณาว่า
มีความซ้ําซ้อนกันอย่างไร และเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือวางแผนการใช้ท่ีดินในภาพรวมท้ังหมดของประเทศให้สามารถนําท่ีดิน
ท้ังหมดมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ท้ังในด้านการอนุรักษ์ เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย คมนาคม และความมั่นคง เป็นต้น แล้วให้

 

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
กลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน

ในพ้ืนท่ีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ๕ อําเภอ (อําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา) เป็นอัตราคนละ 

ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก
ภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานผลการดําเนินการ "โครงการธงฟ้าเคลื่อนท่ีเพ่ือประชาชน" (Mobile Unit)  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการ “โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน

ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยผลการดําเนินงานระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ กรมการค้าภายในได้จัดรถเคลื่อนท่ี
เพ่ือนําสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพไปจําหน่ายในชุมชนท่ีมีรายได้น้อยและลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ไม่ต่ํากว่าวันละ 

เขต) ปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
าท้องตลาดร้อยละ ๒๐-๔๐ จํานวน ๗ ชนิด ได้แก่ น้ํามันพืช น้ําตาลทราย ข้าวสาร ไข่ไก่ เนื้อสุกรชําแหละ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

ส่วนการดําเนินโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ในอนาคต ควรดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเต็มรูปแบบเพ่ือเกษตรกรรม 
รวมท้ังพิจารณาเรื่องการจัดทําโซนนิ่งภาคเกษตรหรือการจัดทําเขตเศรษฐกิจด้านการเกษตร และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
พร้อมกันในคราวเดียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการคุ้มครองพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

ร นอกจากนี้ การจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรมโดยภาคประชาชน ควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับระบบ
การบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศ หากมีประเด็นใดท่ีขัดแย้งก็สมควรปรับให้สอดคล้องด้วย เป็นต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

เช่น กฎหมายเก่ียวกับป่าไม้ ท่ีราชพัสดุ ผังเมือง เกษตรกรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มาพิจารณาว่า       
มีความซ้ําซ้อนกันอย่างไร และเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือวางแผนการใช้ท่ีดินในภาพรวมท้ังหมดของประเทศให้สามารถนําท่ีดิน
ท้ังหมดมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด ท้ังในด้านการอนุรักษ์ เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย คมนาคม และความมั่นคง เป็นต้น แล้วให้

เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน

ในพ้ืนท่ีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
เป็นอัตราคนละ ๓,๕๐๐ บาทต่อเดือน 

เป็นต้นไป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก 

 
โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน” (Mobile Unite) 

กรมการค้าภายในได้จัดรถเคลื่อนท่ี
เพ่ือนําสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพไปจําหน่ายในชุมชนท่ีมีรายได้น้อยและลูกจ้างในสถานประกอบการต่างๆ ไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐ จุด 

จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) รวมท้ัง
ชนิด ได้แก่ น้ํามันพืช น้ําตาลทราย ข้าวสาร ไข่ไก่ เนื้อสุกรชําแหละ 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นต่อการครองชีพ เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน น้ํายาล้างจาน ฯลฯ 
มียอดจากการจําหน่ายสินค้ารวมท้ังสิ้น 
และให้ความสนใจซื้อสินค้าประมาณ ๑๑
ค่าครองชีพประชาชน ประมาณ ๑,๗๔๘
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 
กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีป
๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันท่ี 
และให้ดําเนินการต่อไปได ้
 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชี
   สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอ
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง การแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกตํ่าปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ํา
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ตามมาตรการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. การดูดซับน้ํามันปาล์มออกจากระบบตลาดรอบท่ี 
๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ มีโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มรับซื้อตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ํา ปี 
รอบท่ี ๑ จํานวน ๔๒ ราย รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรตามโควตาท่ีได้รับจัดสรรคิดเป็นน้ํามันปาล์มดิ
ผลปาล์มอัตราน้ํามันร้อยละ ๑๗ ประมาณ 
ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ แล้ว จํานวน 
ปรับตัวสูงข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  ๒. การดูดซับน้ํามันปาล์มออกจากระบบตลาดรอบท่ี 
(คชก.) ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นต่อการครองชีพ เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน น้ํายาล้างจาน ฯลฯ 
มียอดจากการจําหน่ายสินค้ารวมท้ังสิ้น ๔,๐๘๐,๐๒๐ บาท ประชาชนให้การตอบรับโครงการธงฟ้าเคลื่อนท่ีเพ่ือประชาชน 

๑๑,๔๗๕ คน สินค้าท่ีขายดี ได้แก่ น้ํามันพืช น้ําตาลทราย และสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถลดภาระ
๗๔๘,๕๘๐ บาท 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต 

กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ ๐
บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

เดือน คือ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ยกระดับคุณภาพชวิีตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อ
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ

ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกตํ่าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ํา

ตามมาตรการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
การดูดซับน้ํามันปาล์มออกจากระบบตลาดรอบท่ี ๑ การรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร ตั้งแต่วันท่ี 
มีโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มรับซื้อตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ํา ปี 
ราย รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรตามโควตาท่ีได้รับจัดสรรคิดเป็นน้ํามันปาล์มดิ

ประมาณ ๒๕๕,๖๘๐ ตัน) และได้ส่งมอบน้ํามันปาล์มดิบเข้าคลังกลางขององค์การคลังสินค้า 
แล้ว จํานวน ๒๗,๒๓๓.๘๔ ตัน ท้ังนี้ ผลต่อราคาตลาด ราคารับซื้อผลปาล์ม ณ หน้าโรงงาน เดือนมกราคม 

๒๕๕๕ กิโลกรัมละ ๓.๓๕-๓.๘๐ บาท เป็นกิโลกรัมละ ๓.๘๐-
การดูดซับน้ํามันปาล์มออกจากระบบตลาดรอบท่ี ๒ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

มกราคม ๒๕๕๖ มีมต ิ

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นต่อการครองชีพ เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน น้ํายาล้างจาน ฯลฯ 
ท ประชาชนให้การตอบรับโครงการธงฟ้าเคลื่อนท่ีเพ่ือประชาชน (Mobile Unit) 

คน สินค้าท่ีขายดี ได้แก่ น้ํามันพืช น้ําตาลทราย และสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถลดภาระ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) มีสาระสําคัญคือ 
๐.๐๐๕ โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 

บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ในอัตราภาษี 
๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

วิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ 
ย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ํา 
ตามมาตรการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

การรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร ตั้งแต่วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕-
มีโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มรับซื้อตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ํา ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
ราย รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรตามโควตาท่ีได้รับจัดสรรคิดเป็นน้ํามันปาล์มดบิรวม ๔๓,๕๘๓ ตัน (คิดเป็น

และได้ส่งมอบน้ํามันปาล์มดิบเข้าคลังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.)  
ตัน ท้ังนี้ ผลต่อราคาตลาด ราคารับซื้อผลปาล์ม ณ หน้าโรงงาน เดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

-๔.๐๐ บาท 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

   ๒.๑ เห็นชอบให้องค์
๕๐,๐๐๐ ตัน รวมเป็น ๑๐๐,๐๐๐ ตัน ในราคากิโลกรัมละ 
ระยะเวลาจําหน่าย เดือนมกราคม-
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ รอบท่ี ๒ เดือนธันวาคม 
   ๒.๒ อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 
จากโรงงานสกัดเพ่ิมเติมอีก ๕๐,๐๐๐ 
   ๒.๓ อนุมัติเงินจ่ายขาด จํานวน 
ในการบริหารจัดการรับซื้อและระบายน้ํามันปาล์มดิบ ปริมาณ 
ในส่วนของการอนุมัติวงเงินจ่ายขาดในการเก็บสต๊อคน้ํามันปาล์มดิบรอบท่ี 
๒๘๒.๔๐ ล้านบาท ให้ อคส. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บสต๊อคน้ํามันปาล์มดิบ วงเงิน 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนและออกใ
ให้กรมการค้าภายในเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการระบาย
น้ํามันปาล์มดิบตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายดําเนินงานของจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง 
ปาล์มดิบตามปริมาณและระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง โดยให้เร่งระบายน้ํามันปาล์มดิบท่ีรับซื้อไว้ เพ่ือนําเงินส่งคืนกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลื
เกษตรกร สําหรับดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอ่ืนต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยข้ันต้น ฤดูการผลิตปี 
ความหวานท่ี ๑๐ ซ.ีซ.ีเอส. หรือเท่ากับร้อยละ 
และกําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 
น้ําตาลทรายข้ันต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการคํานวณ
ต้นทุนการผลิตอ้อยซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ
ของทุกฝ่าย รวมท้ังนําผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือปรับรื้อโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบให้อิงกลไกตลาดมากข้ึน และปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
  ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ได้รับค่าอ้อยท่ีคุ้ม
ต้นทุนการผลิตเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเพ่ือพิจารณาเรื่องนี้โดยเร็วต่อไป
  ๓. การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นในแต่ละฤดูการผลิต ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
ของข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้ทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงฤดูการเก็บเก่ียวและส่งอ้อยเข้าหีบ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของชาวไร่อ้อย
  ๔. ให้กระทรวงอุตสาหกรร
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ชาวไร่อ้อย มิให้ใช้วิธีจุดไฟเผาอ้อยก่อนการเก็บเก่ียว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้
ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกและชุมชนใกล้เคียง 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

เห็นชอบให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มเพ่ิมเติมอีก 
ตัน ในราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท ระยะเวลาการรับซื้อ เดือนธันวาคม 
-กันยายน ๒๕๕๖ ระยะเวลาโครงการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ํา

เดือนธันวาคม ๒๕๕๕-พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จํานวน ๑,๒๕๐ ล้านบาท ให้ อคส. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ

๐๐๐ ตัน ในราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท 
อนุมัติเงินจ่ายขาด จํานวน ๒๙๒.๕๙๖ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในการบริหารจัดการรับซื้อและระบายน้ํามันปาล์มดิบ ปริมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน (โดยยกเลิกมติ คชก
ารอนุมัติวงเงินจ่ายขาดในการเก็บสต๊อคน้ํามันปาล์มดิบรอบท่ี ๑ ปริมาณ ๕๐,๐๐๐ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บสต๊อคน้ํามันปาล์มดิบ วงเงิน ๑.๙๙๖ ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนและออกใบรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรตามโครงการฯ และวงเงิน 
ให้กรมการค้าภายในเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการระบาย
น้ํามันปาล์มดิบตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายดําเนินงานของจังหวัดท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ ให้ อคส. เบิกค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อคน้ํามัน
ปาล์มดิบตามปริมาณและระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง โดยให้เร่งระบายน้ํามันปาล์มดิบท่ีรับซื้อไว้ เพ่ือนําเงินส่งคืนกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลื
เกษตรกร สําหรับดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอ่ืนต่อไป 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 

เห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยข้ันต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ในอัตรา ๙๕๐
หรือเท่ากับร้อยละ ๙๐.๙๖ ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยท่ัวประเทศ 

ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๕๗.๐๐ บาท ต่อ ๑ หน่วย ซ.ีซ.ีเอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
๒๕๕๕/๒๕๕๖ เท่ากับ ๔๐๗.๑๔ บาทต่อตันอ้อย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้รับ

ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการคํานวณ
ศ. ๒๕๒๗ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสม สะท้อนถึงต้

ของทุกฝ่าย รวมท้ังนําผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มาเป็นฐานในการหารือร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือปรับรื้อโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบให้อิงกลไกตลาดมากข้ึน และปรับปรุงแก้ไข
ระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ได้รับค่าอ้อยท่ีคุ้ม
ต้นทุนการผลิตเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ของคณะทํางานเก่ียวข้อง แล้วจัดการประชุม
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเพ่ือพิจารณาเรื่องนี้โดยเร็วต่อไป 

การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นในแต่ละฤดูการผลิต ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
ของข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้ทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงฤดูการเก็บเก่ียวและส่งอ้อยเข้าหีบ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของชาวไร่อ้อย

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประสานการดําเนินการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ชาวไร่อ้อย มิให้ใช้วิธีจุดไฟเผาอ้อยก่อนการเก็บเก่ียว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มเพ่ิมเติมอีก 
บาท ระยะเวลาการรับซื้อ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕-เมษายน ๒๕๕๖ 

ระยะเวลาโครงการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ํา 

ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ

ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
โดยยกเลิกมติ คชก. เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๐๐๐ ตัน) ประกอบด้วย วงเงิน 
ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตร

บรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรตามโครงการฯ และวงเงิน ๘.๒๐ ล้านบาท 
ให้กรมการค้าภายในเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการระบาย

เบิกค่าใช้จ่ายในการเก็บสต๊อคน้ํามัน
ปาล์มดิบตามปริมาณและระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง โดยให้เร่งระบายน้ํามันปาล์มดิบท่ีรับซื้อไว้ เพ่ือนําเงินส่งคืนกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ

การกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ 

๙๕๐.๐๐ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับ
ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยท่ัวประเทศ ๑,๐๔๔.๔๕ บาทต่อตันอ้อย 

เอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
บาทต่อตันอ้อย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้รับ

ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการคํานวณ
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสม สะท้อนถึงตน้ทุนท่ีแท้จริง และเป็นท่ียอมรับ

มาเป็นฐานในการหารือร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือปรับรื้อโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบให้อิงกลไกตลาดมากข้ึน และปรับปรุงแก้ไข
ระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ได้รับค่าอ้อยท่ีคุ้ม
ของคณะทํางานเก่ียวข้อง แล้วจัดการประชุม

การกําหนดราคาอ้อยข้ันต้นในแต่ละฤดูการผลิต ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
ของข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้ทราบล่วงหน้า
ก่อนถึงฤดูการเก็บเก่ียวและส่งอ้อยเข้าหีบ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของชาวไร่อ้อย 

มประสานการดําเนินการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ชาวไร่อ้อย มิให้ใช้วิธีจุดไฟเผาอ้อยก่อนการเก็บเก่ียว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

 

 ๑.๑๒  เร่งเพิ่มรายได้จา
 

 ๑.๑๓  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัต
   เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ

สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

กการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

กรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 

เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

 

๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม และการจัดทําโครงการ 
 ช่วยภัยแล้ง" ประจําปี ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
  ๑. กระทรวงกลาโหม โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธา
ส่วนราชการในพ้ืนท่ี โดย 
   ๑.๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานวัตถุระเบิด กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร แจกจ่ายน้ํา 
   ๑.๒ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
แจกจ่ายน้ํา ๒๔,๐๐๐ ลิตร ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร สํานักงานทหารพัฒนาภาค 
แจกจ่ายน้ํา ๑,๒๑๙,๐๐๐ ลิตร ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม และหนองคาย สํานักงานทหารพัฒนา
ภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แจกจ่ายน้ํา 
   ๑.๓ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และนครพนม กองทัพภาคท่ี 
จังหวัดพิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และนครสวรรค์ รวมท้ังแจกจ่ายน้ําดื่ม 
   ๑.๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี
และตราด เปิดศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง โดยจัดกําลังพล พร้อมรถบรรทุก ให้การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและตราด
   ๑.๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมปล่
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กองทัพอากาศ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
  ๒. การดําเนินโครงการ 
   ๒.๑ หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย กรมทรัพย
จํากัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค และกองทัพบก
   ๒.๒ พ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ พ้ืนท่ีห่างไกล และทุรกันดาร ท่ีประสบภัยแล้งท่ัวประเทศ โดยจ่ายน้ํา
ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียน สถานีอน
   ๒.๓ วิธีการดําเนินงาน ได้แก่ การสํารวจหาหมู่บ้านเป้าหมายท่ีคาดว่าจะประสบภัยแล้ง ซึ่งจังหวัด
ในพ้ืนท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเพียงพอและท่ัวถึง รวมท้ังการสํารวจบ่อน้ํา
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และจุดจ่ายน้ําของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านเป้าหมาย เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการฯ 
   ๒.๔ ระยะเวลาของโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม และการจัดทําโครงการ 

๒๕๕๖ ของกองทัพบก 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม และการจัดทํา
ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจําปี ๒๕๕๖ ของกองทัพบก ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี้

กระทรวงกลาโหม โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยและสนับสนุน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานวัตถุระเบิด กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร แจกจ่ายน้ํา ๕๒๘,๐๐๐ ลิตร ให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ลิตร ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร สํานักงานทหารพัฒนาภาค 

ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม และหนองคาย สํานักงานทหารพัฒนา
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แจกจ่ายน้ํา ๖๔๘,๐๐๐ ลิตร ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิและอํานาจเจริญ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี ๒ แจกจ่ายน้ํา ๑,๗๑๕
จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และนครพนม กองทัพภาคท่ี ๓ แจกจ่ายน้ํา ๘๑๔
จังหวัดพิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และนครสวรรค์ รวมท้ังแจกจ่ายน้ําดื่ม ๓๐๐ ขวด ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี
และตราด เปิดศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง โดยจัดกําลังพล พร้อมรถบรรทุก ให้การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและตราด

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมปลอ่ยคาราวานรถบรรทุกน้ํา และรถผลิตน้ําดื่มแบบลากจูง
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กองทัพอากาศ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

การดําเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจําปี ๒๕๕๖ 
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ําบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท

การประปาส่วนภูมิภาค และกองทัพบก 
พ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ พ้ืนท่ีห่างไกล และทุรกันดาร ท่ีประสบภัยแล้งท่ัวประเทศ โดยจ่ายน้ํา

ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย และสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
วิธีการดําเนินงาน ได้แก่ การสํารวจหาหมู่บ้านเป้าหมายท่ีคาดว่าจะประสบภัยแล้ง ซึ่งจังหวัด

ในพ้ืนท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเพียงพอและท่ัวถึง รวมท้ังการสํารวจบ่อน้ํา
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และจุดจ่ายน้ําของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านเป้าหมาย เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลาของโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๕๖ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ์

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม และการจัดทําโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ 

กระทรวงกลาโหม และการจัดทํา
ของกองทัพบก ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

กระทรวงกลาโหม โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
รณภัยเหล่าทัพ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยและสนับสนุน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานวัตถุระเบิด กรมการอุตสาหกรรม
ก่ราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ลิตร ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร สํานักงานทหารพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม และหนองคาย สํานักงานทหารพัฒนา
ลิตร ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิและอํานาจเจริญ 

๗๑๕,๐๐๐ ลิตร ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
๘๑๔,๐๐๐ ลิตร ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

ขวด ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี

และตราด เปิดศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง โดยจัดกําลังพล พร้อมรถบรรทุก ให้การช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและตราด 
อยคาราวานรถบรรทุกน้ํา และรถผลิตน้ําดื่มแบบลากจูง 

ากรน้ําบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. 

พ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการฯ ได้แก่ พ้ืนท่ีห่างไกล และทุรกันดาร ท่ีประสบภัยแล้งท่ัวประเทศ โดยจ่ายน้ํา
ามัย และสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

วิธีการดําเนินงาน ได้แก่ การสํารวจหาหมู่บ้านเป้าหมายท่ีคาดว่าจะประสบภัยแล้ง ซึ่งจังหวัด/อําเภอ
ในพ้ืนท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเพียงพอและท่ัวถึง รวมท้ังการสํารวจบ่อน้ําบาดาล
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และจุดจ่ายน้ําของการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านเป้าหมาย เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การจัดต้ังคณะกรรมการร่วมชายแดนไทย
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามท่ีได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ือเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ 
กับสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชน
ของท้ังสองประเทศได้มีการเช่ือมโยงท้ังด้านเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม การท่องเท่ี
รวมท้ังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค
ชายแดนไทย-กัมพูชาข้ึนเพ่ือเป็นกลไกการหารือและประสานการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จึงมอบให้กระทรว
การต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณากําหนดองค์ประกอบและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การดําเนินงานร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่
 

๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
 

 ๒.๕ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
  ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
  ชัดเจน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนธันวาคม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนธันวาคม 
สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
   ๑.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ 
   ๑.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ 
   ๑.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ 
  ๒. ด้านการปราบปรามอาชญากรรม
   ๒.๑ คดีกลุ่มท่ี ๑ 
   ๒.๒ คดีกลุ่มท่ี ๒ 
   ๒.๓ คดีกลุ่มท่ี ๓ 
  ๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชน
มีความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้
ต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุม
ผู้กระทําผิดในคดีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณา
จัดแถลงข่าวทางสือ่มวลชนให้ประชาชนได้รับทราบ
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การจัดต้ังคณะกรรมการร่วมชายแดนไทย-กัมพูชา 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามท่ีได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ือเข้าร่วมพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระวรราชบิดา เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ 
กับสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชน
ของท้ังสองประเทศได้มีการเช่ือมโยงท้ังด้านเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม การท่องเท่ียว และการแลกเปลี่ยนด้านสังคมวัฒนธรรม 
รวมท้ังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจัดตั้งคณะกรรมการร่วม

กัมพูชาข้ึนเพ่ือเป็นกลไกการหารือและประสานการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จึงมอบให้กระทรว
การต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณากําหนดองค์ประกอบและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การดําเนินงานร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาต ิ

เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๕) [รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ

ด้านการป้องกันอาชญากรรม 
๑ คดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๓๙๗ คดี 
๒ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น 
๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๓,๙๐๓ คดี  

ด้านการปราบปรามอาชญากรรม 
๑ จับกุมได้ ๒๓๙ คดี คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๐ ของการรับแจ้ง (
๒ จับกุมได้ ๙๙๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๖ ของการรับแจ้ง (
๓ จบักุมได้ ๑,๖๓๖ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๒ ของการรับแจ้ง 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชน
มีความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้
ต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุม
ผู้กระทําผิดในคดีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณา

อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบ 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามท่ีได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ือเข้าร่วมพระราชพิธี
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีโอกาสพบปะหารือ

กับสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา เพ่ือให้มีความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชน
ยว และการแลกเปลี่ยนด้านสังคมวัฒนธรรม 

โดยมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
กัมพูชาข้ึนเพ่ือเป็นกลไกการหารือและประสานการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน จึงมอบให้กระทรวง

การต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณากําหนดองค์ประกอบและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การดําเนินงานร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน 

วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย ์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ 

รายงานข้อมูลปัญหาอาชญากรรม]  
ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 

คดี  
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ มีการรับแจ้งคดีท้ังสิ้น ๒,๑๐๘ คดี  

 

(๓๙๗ คด)ี 
(๒,๑๐๘ คด)ี 

ของการรับแจ้ง (๓,๙๐๓ คด)ี 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินการเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชน

มีความระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งข้ึน โดยไม่เปิดโอกาสให้คนร้ายเข้ามาประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์ของตนเองได้ง่าย รวมท้ังการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของคนร้าย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุม
ผู้กระทําผิดในคดีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบต่อความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ให้พิจารณา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ท้ังปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ท้ังปี พ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ปี พ
จากการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร และการก่อสร้าง ด้านก
ของอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน และการลงทุนของภาคเอกชน รวมท้ังรายจ่ายภาครัฐท่ีมีบทบาท
สําคัญมากข้ึน ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 
ขยายตัวร้อยละ ๓.๖ จากไตรมาสสาม โดย
   ๑.๑ การบริโภครวม ขยายตัวร้อยละ 
ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ทําให้ยอดจําหน่ายรถยนต์นั่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
ของรายได้ภาคครัวเรือนตามการปรับค่าแรงข้ันต่ําและการลดลงของการว่างงาน ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยท่ียังอยู่
ในระดับต่ํา สําหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 
   ๑.๒ การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 
โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ ๓๑.
ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๓ 
   ๑.๓ การส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 
ร้อยละ ๒๕.๔ และตลาดส่งออกขยายตัวในทุกตลาด ท้ังปี พ
   ๑.๔ ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 
เป็นผลมาจากฐานท่ีต่ําในช่วงอุทกภัยปี พ
ท่ีสูงเกินคาดการณ์ สอดคล้องกับอัตราการใช้กําลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังปี พ
   ๑.๕ ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 
ในขณะท่ีผลผลิตยางพารา อ้อย และปศุสัตว์ยังขยายตัวได้ดี สําหรับราคาสินค้าเกษตรสําคัญ โดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน และยางพารา 
ยังลดลงอย่างต่อเนือ่งจากปริมาณสินค้าคงคลังสูง และตลาดโลกท่ียังอยู่ในภาวะซบเซา ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 
ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 
   ๑.๖ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๙.๓ ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๒.๓ ล้านคน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๖
   ๑.๗ ภาคการก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 
ของการก่อสร้างภาครัฐและการก่อสรา้งภาคเอกชนท่ีขยายตัวสูงร้อยละ 
ขยายตัวร้อยละ ๗.๘ 
   ๑.๘ ภาคการค้าส่งค้าปลีก ขยายตัวร้อยละ 
ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในทุกหมวดสินค้าเนื่อง
ของภาครัฐ ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาคการค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ท้ังปี ๒๕๕๕ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสี่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๙ โดยด้านการผลิตมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญ

จากการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร และการก่อสร้าง ด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ของอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน และการลงทุนของภาคเอกชน รวมท้ังรายจ่ายภาครัฐท่ีมีบทบาท

เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๖.๔ และเมื่อปรับผลของฤดูกาลแล้ว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
จากไตรมาสสาม โดย 

การบริโภครวม ขยายตัวร้อยละ ๑๒.๒ โดยการบริโภคภาคครัวเรือนเร่งตัวข้ึนจากร้อยละ 
ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ทําให้ยอดจําหน่ายรถยนต์นั่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

รายได้ภาคครัวเรือนตามการปรับค่าแรงข้ันต่ําและการลดลงของการว่างงาน ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยท่ียังอยู่
ในระดับต่ํา สําหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ ๑๒.๑ จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ

การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ ๒๓.๕ จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๒๑.๗ ตามการขยายตัวของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและการก่อสร้าง ในขณะท่ี

.๑ เป็นการขยายตัวท้ังการก่อสร้างและเครื่องและอุปกรณ์ ท้ังปี พ

การส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๘.๒ โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว
และตลาดส่งออกขยายตัวในทุกตลาด ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ ๓๗.๔ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวสูงถึงร้อยละ 
เป็นผลมาจากฐานท่ีต่ําในช่วงอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมท้ังการผลิตรถยนต์
ท่ีสูงเกินคาดการณ์ สอดคล้องกับอัตราการใช้กําลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 

ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ ๐.๘ ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน ตามการชะลอตัวของผลผลิตข้าวเปลือกนาปี
ในขณะท่ีผลผลิตยางพารา อ้อย และปศุสัตว์ยังขยายตัวได้ดี สําหรับราคาสินค้าเกษตรสําคัญ โดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน และยางพารา 

องจากปริมาณสินค้าคงคลังสูง และตลาดโลกท่ียังอยู่ในภาวะซบเซา ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 
ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ ๓.๑ 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ ๒๕.๔ ตามจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีสูงถึง 
๒๕๕๕ สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ ๑๑.๕ มีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรวม 
๑๖.๐ 

ภาคการก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ ๑๔.๑ เร่งตัวข้ึนจากร้อยละ ๙.๘ ในไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัว
างภาคเอกชนท่ีขยายตัวสูงร้อยละ ๒๗.๑ และ ๑๐.๖ ตามลําดับ ท้ังปี พ

ภาคการค้าส่งค้าปลีก ขยายตัวร้อยละ ๗.๖ เป็นผลมาจากฐานท่ีต่ําในช่วงอุทกภัยปี พ
ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในทุกหมวดสินค้าเนื่องจากความเช่ือมั่นของผู้บริโภคท่ีอยู่ในระดับดีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาคการค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ ๕.๒ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

๒๕๕๕ และแนวโน้มปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยด้านการผลิตมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญ
ารใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว

ของอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน และการลงทุนของภาคเอกชน รวมท้ังรายจ่ายภาครัฐท่ีมีบทบาท
และเมื่อปรับผลของฤดูกาลแล้ว ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

โดยการบริโภคภาคครัวเรือนเร่งตัวข้ึนจากร้อยละ ๖.๐ เป็นร้อยละ ๑๒.๒ 
ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ทําให้ยอดจําหน่ายรถยนต์นั่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๑๒.๙ รวมท้ังการเพ่ิมข้ึน

รายได้ภาคครัวเรือนตามการปรับค่าแรงข้ันต่ําและการลดลงของการว่างงาน ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยท่ียังอยู่
จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ 

อเนื่องของการลงทุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ตามการขยายตัวของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและการก่อสร้าง ในขณะท่ี

เป็นการขยายตัวท้ังการก่อสร้างและเครื่องและอุปกรณ์ ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การลงทุนรวม

โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว
การส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ ๓.๒ 

ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวสูงถึงร้อยละ ๔๔.๐ 
และการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมท้ังการผลิตรถยนต์

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๗.๐ 
ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน ตามการชะลอตัวของผลผลิตข้าวเปลือกนาป ี

ในขณะท่ีผลผลิตยางพารา อ้อย และปศุสัตว์ยังขยายตัวได้ดี สําหรับราคาสินค้าเกษตรสําคัญ โดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน และยางพารา 
องจากปริมาณสินค้าคงคลังสูง และตลาดโลกท่ียังอยู่ในภาวะซบเซา ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ ๓.๐ 

ตามจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีสูงถึง ๖.๓ ล้านคน หรือ
มีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติรวม 

ในไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัว
ตามลําดับ ท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาคการก่อสร้าง

เป็นผลมาจากฐานท่ีต่ําในช่วงอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และการขยายตัวสูง
จากความเช่ือมั่นของผู้บริโภคท่ีอยู่ในระดับดีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

  ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ
ร้อยละ ๑๑.๐ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 
อยู่ในช่วงร้อยละ ๒.๕-๓.๕ และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 
  ๓. ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี พ
ขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลดแรงกดดัน
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสภาพคล่องส่วนเกินในตลาดโลก
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
และเลขาธิการ กยอ. เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ท่ีประชุมรับทราบสรุปผลการศึกษาดูงาน 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของ กยอ
   ๑.๑ ผลการศกึษาดูงานพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมจากกิจการรถไฟในประเทศญี่ปุ่น
ท่ีสําคัญ ได้แก่ การปฏิรูปและการพัฒนากิจการรถไฟให้มีประสิทธิภาพควรต้องสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
อย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง การออกแบบบ
ชุมชนท่ีแตกต่างกันและสร้างกิจกรรมท่ีตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงของประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนการสร้างมู
   ๑.๒ กยอ. มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการรถไฟของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้
กับการปฏิรูปการรถไฟของประเทศไทย โดยมีการวางแผนในการดําเนินการอย่างรอบคอบและมีการสื่อสารทําความเข้าใจกับสหภาพ
แรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่าง
  ๒. ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
   ๒.๑ ผลการดําเนินการระหว่างวันท่ี 
ได้มีการจําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย จํานวน 
รวม ๔๕๐ ล้านบาท ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนกองทุนฯ รวม 
   ๒.๒ สัดส่วนการรับประกันภัยแบ่งตามกลุ่มผู้เอาประกันภัย กลุ่มบ้านและท่ีอยู่อาศัยมีสัดส่วนของการรับประกันภัย
สูงสุดถึงร้อยละ ๙๑ รองลงมาคือ SMEs 
สูงสุดถึงร้อยละ ๕๕ อุตสาหกรรม ร้อยละ 
ร้อยละ ๔๓ รองลงมาคือ บ้านและท่ีอยู่อาศัยร้อยละ 
   ๒.๓ โครงการจัดจ้างนายหน้า 
Aon (Aon Benfield) และ Marsh (Guy Carpenter) 
โดยจะแล้วเสร็จภายใน ๒ เดือนข้างหน้า และบางบริษัทประสงค์จะขอปรับสัดส่วนการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทยให้แล้วเสร็จภา
รวบรวมให้บริษัทท่ีปรึกษาพิจารณาแนวทางการทําประกันภัยต่อของกองทุนฯ ต่อไป
  ๓. ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) โดยผลการสํารวจสถานะผู้ประกอบก

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕-๕.๕ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว
ครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๓.๕ และร้อยละ ๘.๙ 

และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจให้สามารถ

ขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลดแรงกดดัน
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากสภาพคล่องส่วนเกินในตลาดโลก 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 

มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ท่ีประชุมรับทราบสรุปผลการศึกษาดูงาน “การสร้างสรรค์มูลค่าจากรถไฟความเร็วสูง
ณ ประเทศญี่ปุ่น ของ กยอ. 

กษาดูงานพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมจากกิจการรถไฟในประเทศญี่ปุ่น
ท่ีสําคัญ ได้แก่ การปฏิรูปและการพัฒนากิจการรถไฟให้มีประสิทธิภาพควรต้องสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
อย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง การออกแบบบริการ (Service Design) ควรต้องทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในพ้ืนท่ี
ชุมชนท่ีแตกต่างกันและสร้างกิจกรรมท่ีตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงของประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนการสร้างมลูค่าเพ่ิมจากกิจการรถไฟ

มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการรถไฟของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้
กับการปฏิรูปการรถไฟของประเทศไทย โดยมีการวางแผนในการดําเนินการอย่างรอบคอบและมีการสื่อสารทําความเข้าใจกับสหภาพ
แรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด รวมท้ังใช้แนวทางท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ในการบริหารกิจกรรม

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ผลการดําเนินการระหว่างวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕-๗ มกราคม ๒๕๕๖ บริษัทประกันภัย จํานวน 
ได้มีการจําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย จํานวน ๕๙๑,๑๖๗ ฉบับ โดยมีทุนประกันภัยพิบัติรวม ๖๒

ล้านบาท ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนกองทุนฯ รวม ๔๗,๘๖๔ ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยต่อรวม 
สัดส่วนการรับประกันภัยแบ่งตามกลุ่มผู้เอาประกันภัย กลุ่มบ้านและท่ีอยู่อาศัยมีสัดส่วนของการรับประกันภัย

SMEs ร้อยละ ๘ และอุตสาหกรรม ร้อยละ ๑ กลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีสัดส่วนของทุนประกันภัยต่อ
อุตสาหกรรม ร้อยละ ๓๐ และ SMEs ร้อยละ ๑๕ และอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อสูงสุดถึง

รองลงมาคือ บ้านและท่ีอยู่อาศัยร้อยละ ๓๗ และ SMEs ร้อยละ ๒๐ 
โครงการจัดจ้างนายหน้า (ท่ีปรึกษา) ประกันภัยต่อ โดยจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาประกันภัยต่อ 

Marsh (Guy Carpenter) ขณะนี้บริษัทประกันภัยอยู่ระหว่างการทําสัญญาการทําประกันภัยต่อ
เดือนข้างหน้า และบางบริษัทประสงค์จะขอปรับสัดส่วนการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การรวบรวมข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทยให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
รวบรวมให้บริษัทท่ีปรึกษาพิจารณาแนวทางการทําประกันภัยต่อของกองทุนฯ ต่อไป 

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยผลการสํารวจสถานะผู้ประกอบการในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม ณ วันที่ ๒๕ มกราคม 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว
๙ ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจให้สามารถ

ขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลดแรงกดดัน

กยอ.) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 

ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

การสร้างสรรค์มูลค่าจากรถไฟความเร็วสูง” ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๖ 

กษาดูงานพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมจากกิจการรถไฟในประเทศญี่ปุ่น
ท่ีสําคัญ ได้แก่ การปฏิรูปและการพัฒนากิจการรถไฟให้มีประสิทธิภาพควรต้องสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

ควรต้องทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในพ้ืนท่ี/
ชุมชนท่ีแตกต่างกันและสร้างกิจกรรมท่ีตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงของประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน

ลค่าเพ่ิมจากกิจการรถไฟ 
มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการรถไฟของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้

กับการปฏิรูปการรถไฟของประเทศไทย โดยมีการวางแผนในการดําเนินการอย่างรอบคอบและมีการสื่อสารทําความเข้าใจกับสหภาพ
ใกล้ชิด รวมท้ังใช้แนวทางท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ในการบริหารกิจกรรม 

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

ริษัทประกันภัย จํานวน ๕๒ บริษัท 
๖๒,๙๘๕ ล้านบาท เบี้ยประกันภัย

ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยต่อรวม ๓๕๙ ล้านบาท 
สัดส่วนการรับประกันภัยแบ่งตามกลุ่มผู้เอาประกันภัย กลุ่มบ้านและท่ีอยู่อาศัยมีสัดส่วนของการรับประกันภัย

กลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีสัดส่วนของทุนประกันภัยต่อ
และอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อสูงสุดถึง

ประกันภัยต่อ โดยจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาประกันภัยต่อ ๒ บริษัท คือ 
ขณะนี้บริษัทประกันภัยอยู่ระหว่างการทําสัญญาการทําประกันภัยต่อ

เดือนข้างหน้า และบางบริษัทประสงค์จะขอปรับสัดส่วนการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
๒๕๕๖ และจะนําข้อมูลส่งให้กองทุนฯ 

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
มกราคม ๒๕๕๖ มีผู้ประกอบการ  



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

ท่ีเปิดดําเนินการเต็มกําลังการผลิต จํานวน 
จํานวน ๑๔๐ ราย จากจํานวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น 
ท้ังนี้ ให้ กนอ. รายงานความคืบหน้าให้ กยอ
  ๔. ท่ีประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นท่ีปรึกษา กยอ
กยอ. รับไปดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนต่อไ
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล จํานวน 
ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ครั้งท่ี ๒ วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 
ไม่เกิน ๑ เดือน และนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายชําระหนี้เงินกู้ ประจําปีงบประมาณ พ
รวมท้ังการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ จํานวน 
   ๑.๑ พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารนี้ ในปีงบประมาณ พ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๐ ต่อปี จํานวน 
ครั้งท่ี ๒ อายุ ๓๐.๖๕ ปี ทําให้พันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีปริมาณรวม 
   ๑.๒ พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีง
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๘๗๕ ต่อปี จํานวน 
ครั้งท่ี ๑๓ อายุ ๑๐.๐๕ ปี ทําให้พันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมีปริมาณรวม 
  ๒. กระทรวงการคลังได้ดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 
สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ท่ีประชุมเห็นชอบแผนงานการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก 
เพ่ือฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ
ในการดําเนินงานของสํานักงาน กยอ. โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ท่ีเปิดดําเนินการเต็มกําลังการผลิต จํานวน ๔๘๙ ราย เปิดดําเนินการบางส่วน จํานวน ๒๑๐ ราย และยังไม่ได้เปิดดําเนินการ 
ราย จากจํานวนผู้ประกอบการท้ังสิ้น ๘๓๙ ราย หรือคิดเป็นผู้ประกอบการท่ีเปิดดําเนินการแล้ว ร้อยละ 
รายงานความคืบหน้าให้ กยอ. ทราบต่อไป 

ท่ีประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นท่ีปรึกษา กยอ
รับไปดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนต่อไป 

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี 

ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการคลังได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล จํานวน ๓ รุ่น วงเงินรวม 

๒๕๕๕ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕๔๖ ครั้งท่ี ๔ วงเงิน ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ

าท โดยการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน ๒ แห่ง วงเงินรวม 
เดือน และนํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายชําระหนี้เงินกู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รวมท้ังการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ จํานวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๒๐,๕๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ (

ต่อปี จํานวน ๗,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ
ปี ทําให้พันธบัตรรุ่นดังกล่าวมีปริมาณรวม ๖๐,๙๓๖ ล้านบาท โดยจําหน่ายในวันท่ี 
พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ 

ต่อปี จํานวน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการ Re-open พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ
ปี ทําให้พันธบัตรรัฐบาลรุ่นดังกล่าวมีปริมาณรวม ๖๐,๙๓๖ ล้านบาท โดยจําหน่ายในวันท่ี 

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้
๑ และครั้งท่ี ๒ เพ่ือนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

แผนงานการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก 
เพ่ือฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (อยอ.) และอนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการดําเนินการ จํานวน 

โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

ราย และยังไม่ได้เปิดดําเนินการ 
หรือคิดเป็นผู้ประกอบการท่ีเปิดดําเนินการแล้ว ร้อยละ ๘๓.๓๑ 

ท่ีประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายพรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช เป็นท่ีปรึกษา กยอ. และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

รุ่น วงเงินรวม ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท 
๒๕๔๖ ครั้งท่ี ๑ วงเงิน ๑๔,๕๐๐ ล้านบาท 

ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แห่ง วงเงินรวม ๒๐,๕๐๐ ล้านบาท อายุเงินกู้

๒๕๕๖ จํานวน ๑๔,๕๐๐ ล้านบาท 
ล้านบาท ประกอบด้วย 

(LB416A) อายุคงเหลือ ๒๘.๕๙ ป ี
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ล้านบาท โดยจําหน่ายในวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
๒ (LB196A) อายุคงเหลือ ๖.๕๖ ป ี

พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ล้านบาท โดยจําหน่ายในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ผลการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี ้
 

กยอ.) คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๕  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) 

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

แผนงานการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก ๙ จังหวัด 
เพ่ือฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ของคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และบริหารทรัพยากรน้ํา ลุ่มน้ําตะวันออก ๙ จังหวัด  

อใช้ในการดําเนินการ จํานวน ๖.๕๓ ล้านบาท จากค่าใช้จ่าย
๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

ท้ังนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดสรรงบประมาณและโอนเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือเบิ
  ๒. ท่ีประชุมรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงและคณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย
เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งท่ี 
และสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรดําเนินกระบวนการเพ่ือสร้างการยอมรับจากเมียนมาร์และนานาประเทศ 
และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินโครงการของเมียนมาร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ 
การให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนรองรับการพั
ในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวจากแหล่งเงินทุนท่ีได้รับประโยชน์จากการมีโครงการ การสนับสนุนความน่าเช่ือถือของเมียนมาร์
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับโครงการและให้เมียนมาร์ในฐานะเจ้าของโค
เลือกแหล่งเงินทุนหรือประเทศผู้ร่วมลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยควรให้ความสําคัญในการสร้างความเข้าใจ
กับภาคเอกชนเมียนมาร์ถึงผลการพัฒนาท่ีจะมีต่อการจ้างงาน การสร้างรายได้ และมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการต่อเนื่องของโครงการ
โดยการลงทุนในด้านต่างๆ ควรอยู่ในรูปของการร่วมทุนของท้ังสองฝ่าย รวมท้ังประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบในวงกว้าง
ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง
  ๓. ท่ีประชุมรับทราบผลการตรวจติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
ของ อยอ. ซึ่งผลการติดตามสถานการณ์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรปราการจะรับน้ําจากคลองดังกล่าวเข้าสู่ลําคลองสายหลักของจังหวัด ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา
อยู่ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ส่วนพ้ืนท่ีคลองพระองค์ไชยานุชิตจากบริเวณสถานีสูบน้ําประเวศบุรีรมย์ถึงสถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร 
เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีปลายน้ําจึงมีวัชพืชลอยตามน้ํามาติดในพ้ืนท่ีคลองอยู่เสมอ รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่คลองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
และปลูกพืชผกัในลําคลอง ทําให้การระบายน้ําในบางช่วงยังไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร
  ๔. ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งผลการสํารวจสถานะผู้ประกอบการในนิคม
เต็มกําลังการผลิต จํานวน ๔๗๐ ราย เปิดดําเนินการบางส่วน จํานวน 
ผู้ประกอบการท้ังสิ้น ๘๓๙ ราย 
  ๕. ท่ีประชุมรับทราบมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ท่ีให้รองนายกรัฐมนตรี 
และปรับปรุงโครงการแม่บทประเทศไทย 
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการด้านการเก็
และสิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน ซึ่งหากกรอบงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปกว่าท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
กยอ. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ จํานวน ๓๐๐
ท่ีได้รับความเห็นชอบ ให้ กยอ. ดําเนินการพิจารณาทบทวนตามข้ันตอนอีกครั้ง
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ 
 ท่ีครบกําหนดในเดือนธันวาคม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) ท่ีครบกําหนดในเดือนธันวาคม 
และดําเนินการกู้เงินเพ่ือชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนตุลาคม 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ท้ังนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดสรรงบประมาณและโอนเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือเบกิจ่ายเงินงบประมาณแทนกันต่อไป 

ท่ีประชุมรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงและคณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย
เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

ห่งชาติเสนอ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรดําเนินกระบวนการเพ่ือสร้างการยอมรับจากเมียนมาร์และนานาประเทศ 
และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินโครงการของเมียนมาร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ 
การให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนรองรับการพัฒนาโครงการ โดยแนวทางการลงทุนควรพิจารณาแหล่งเงินลงทุน
ในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวจากแหล่งเงินทุนท่ีได้รับประโยชน์จากการมีโครงการ การสนับสนุนความน่าเช่ือถือของเมียนมาร์
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับโครงการและให้เมียนมาร์ในฐานะเจ้าของโค
เลือกแหล่งเงินทุนหรือประเทศผู้ร่วมลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยควรให้ความสําคัญในการสร้างความเข้าใจ
กับภาคเอกชนเมียนมาร์ถึงผลการพัฒนาท่ีจะมีต่อการจ้างงาน การสร้างรายได้ และมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการต่อเนื่องของโครงการ

ด้านต่างๆ ควรอยู่ในรูปของการร่วมทุนของท้ังสองฝ่าย รวมท้ังประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบในวงกว้าง
ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีประชุมรับทราบผลการตรวจติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
ซึ่งผลการติดตามสถานการณ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการพบว่า คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองท่ีรับน้ําจากกรุงเทพฯ 

จังหวัดสมุทรปราการจะรับน้ําจากคลองดังกล่าวเข้าสู่ลําคลองสายหลักของจังหวัด ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา
ช่ัวโมง ส่วนพ้ืนท่ีคลองพระองค์ไชยานุชิตจากบริเวณสถานีสูบน้ําประเวศบุรีรมย์ถึงสถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร 

เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีปลายน้ําจึงมีวัชพืชลอยตามน้ํามาติดในพ้ืนท่ีคลองอยู่เสมอ รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่คลองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
กในลําคลอง ทําให้การระบายน้ําในบางช่วงยังไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร 

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งผลการสํารวจสถานะผู้ประกอบการในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม ณ วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

ราย เปิดดําเนินการบางส่วน จํานวน ๒๑๗ ราย และยังไม่เปิดดําเนินการ 

ท่ีประชุมรับทราบมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ท่ีให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ

และปรับปรุงโครงการแม่บทประเทศไทย : การจัดระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมท่ีทรงคุณค่าการใช้ประโยชน์ และการจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการด้านการเก็บรักษา การปกป้องคุ้มครอง และการให้บริการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

เดือน ซึ่งหากกรอบงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปกว่าท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
๓๐๐.๐๔ ล้านบาท ให้ดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากมากกว่ากรอบงบประมาณ
ดําเนินการพิจารณาทบทวนตามข้ันตอนอีกครั้ง 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
รายงานผลการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
ท่ีครบกําหนดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงิน

ท่ีครบกําหนดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ รุ่น วงเงินรวม 
และดําเนินการกู้เงินเพ่ือชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ท้ังนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดสรรงบประมาณและโอนเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ท่ีประชุมรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงและคณะกรรมการประสานงานระหว่างไทย-เมียนมาร ์
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

ห่งชาติเสนอ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรดําเนินกระบวนการเพ่ือสร้างการยอมรับจากเมียนมาร์และนานาประเทศ 
และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินโครงการของเมียนมาร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ 

ฒนาโครงการ โดยแนวทางการลงทุนควรพิจารณาแหล่งเงินลงทุน
ในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวจากแหล่งเงินทุนท่ีได้รับประโยชน์จากการมีโครงการ การสนับสนุนความน่าเช่ือถือของเมียนมาร์ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับโครงการและให้เมียนมาร์ในฐานะเจ้าของโครงการเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกแหล่งเงินทุนหรือประเทศผู้ร่วมลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ ภาคเอกชนไทยควรให้ความสําคัญในการสร้างความเข้าใจ
กับภาคเอกชนเมียนมาร์ถึงผลการพัฒนาท่ีจะมีต่อการจ้างงาน การสร้างรายได้ และมูลค่าเพ่ิมจากการให้บริการต่อเนื่องของโครงการ 

ด้านต่างๆ ควรอยู่ในรูปของการร่วมทุนของท้ังสองฝ่าย รวมท้ังประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบในวงกว้าง

ท่ีประชุมรับทราบผลการตรวจติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และชลบุรี 
หวัดสมุทรปราการพบว่า คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองท่ีรับน้ําจากกรุงเทพฯ 

จังหวัดสมุทรปราการจะรับน้ําจากคลองดังกล่าวเข้าสู่ลําคลองสายหลักของจังหวัด ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ํา
ช่ัวโมง ส่วนพ้ืนท่ีคลองพระองค์ไชยานุชิตจากบริเวณสถานีสูบน้ําประเวศบุรีรมย์ถึงสถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร ๑ และ ๒ 

เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีปลายน้ําจึงมีวัชพืชลอยตามน้ํามาติดในพ้ืนท่ีคลองอยู่เสมอ รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่คลองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย

ท่ีประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูนิคมอุตสาหกรรม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๒๕๕๕ มีผู้ประกอบการเปิดดําเนินการ

ราย และยังไม่เปิดดําเนินการ ๑๕๒ ราย จากจํานวน

ท่ีประชุมรับทราบมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เมื่อวันท่ี ๖ 
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมท่ีทรงคุณค่าการใช้ประโยชน์ และการจัดทํา
บรักษา การปกป้องคุ้มครอง และการให้บริการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

เดือน ซึ่งหากกรอบงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปกว่าท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
ทั้งนี้ หากมากกว่ากรอบงบประมาณ 

และต๋ัวสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงิน
รุ่น วงเงินรวม ๓๕,๓๕๐.๐๐ ล้านบาท 

๒๕๕๕ จํานวน ๒๔๕.๐๐ ล้านบาท 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

รวมเป็นวงเงินการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนธันวาคม 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ๑. ทดรองจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
และกู้เงินระยะสั้น จํานวน ๘,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท เพ่ือนําไปชําระหนี้ท่ีครบกําหนด จํานวน 
ได้แก่ 
   ๑.๑ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
เงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ
ครั้งท่ี ๑ งวดท่ี F1/183/55 ท่ีครบกําหนดในวันท่ี
จากบัญชีเงินฝากท้ังจํานวน 
   ๑.๒ พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ
จํานวน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังท้ังจํานวน
   ๑.๓ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
งวดท่ี F3/182/55 ท่ีครบกําหนดในวันท่ี 
  ๒. กู้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ไม่เกิน ๒ ปี อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง [อัตราต่ําสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ๔ แห่ง 
ดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน (ในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน และวันท่ี 
วงเงินรวม ๑๖,๓๕๐.๐๐ ล้านบาท รวมกับชําร
๒๔๕.๐๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น 
   ๒.๑ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
งวดท่ี F2/182/55 ท่ีครบกําหนดในวันท่ี 
   ๒.๒ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
งวดท่ี F4/182/55 ท่ีครบกําหนดในวันท่ี 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนธันวาคม และแนวโน้มปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนธันวาคม 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 
   ๑.๑ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนธันวาคม 
ชะลอตัวลงตามการชะลอตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค รวมท้ังการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ 
รวมไตรมาสท่ี ๔ ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ อยู่ท่ีระดับ ๗๐
   ๑.๒ การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนธันวาคม 
ตามการขยายตัวของการลงทุนเพ่ือทดแทนความเสียหายจากอุทกภัยและการขยายตัวของการลงทุนใหม่ รวมไตรมาสท่ี 
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๒๔.๕ 
   ๑.๓ การส่งออกสินค้าเดือนธันวาคม 
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

รวมเป็นวงเงินการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๓๕,๕๙๕.๐๐ ล้านบาท 
ทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ทดรองจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (บัญชี Premium FIDF 1&3
ล้านบาท เพ่ือนําไปชําระหนี้ท่ีครบกําหนด จํานวน ๓ รายการ จํานวนรวม 

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ
เงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๕

ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่าย

พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครั้งท่ี ๓ ท่ีครบกําหนดในวันท่ี 
ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังท้ังจํานวน

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชกําหนดฯ ) ในปีงบประมาณ พ
ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท ชําระจากการกู้เงินระยะสั้นท้ังจํานวน
กู้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) วงเงินรวม ๑๖

อัตราต่ําสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเฉลี่ย 
แห่ง (FDR) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย] บวกร้อยละ 
มิถุนายน และวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ของทุกปี) โดยนําไปชําระหนี้ท่ีครบกําหนด จํานวน 

ล้านบาท รวมกับชําระคืนเงินทดรองจ่ายคงค้างจากการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนตุลาคม 
ล้านบาท รวมเป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑๖,๕๙๕.๐๐ ล้านบาท ซึ่งการชําระหนี้ท่ีครบกําหนด จํานวน 

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชกําหนดฯ) ในปีงบประมาณ พ
ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๗,๘๕๐.๐๐ ล้านบาท  

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (พระราชกําหนดฯ) ในปีงบประมาณ พ
ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนธันวาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๕–๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และไตรมาสท่ี ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนธันวาคม 
ะลอตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค รวมท้ังการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ 

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๗.๙ ส่วนความเช่ือมั่นผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
๗๐.๖ 

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
ตามการขยายตัวของการลงทุนเพ่ือทดแทนความเสียหายจากอุทกภัยและการขยายตัวของการลงทุนใหม่ รวมไตรมาสท่ี 

การส่งออกสินค้าเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ มีมูลค่า ๑๗,๙๕๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

ล้านบาท (๓๕,๓๕๐.๐๐+๒๔๕.๐๐) 

3) จํานวน ๑๐,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท 
รายการ จํานวนรวม ๑๙,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท 

พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ
๒๕๔๕) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ล้านบาท ชําระจากเงินทดรองจ่าย

ท่ีครบกําหนดในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ชําระจากเงินทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังท้ังจํานวน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ 
ชําระจากการกู้เงินระยะสั้นท้ังจํานวน 

๑๖,๕๙๕.๐๐ ล้านบาท อายุเงินกู้
เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาเฉลี่ย ๗ วัน 

บวกร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี และปรับอัตรา
โดยนําไปชําระหนี้ท่ีครบกําหนด จํานวน ๒ รายการ 

ะคืนเงินทดรองจ่ายคงค้างจากการปรับโครงสร้างหนี้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน 
ล้านบาท ซึ่งการชําระหนี้ท่ีครบกําหนด จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๑ 

๒๕๕๕ และแนวโน้มปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ขยายตัวร้อยละ ๓.๑ 

ะลอตัวของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค รวมท้ังการใช้จ่ายในหมวดยานยนต์ 
ส่วนความเช่ือมั่นผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

๒๕๕๕ ขยายตัวร้อยละ ๒๘.๒ 
ตามการขยายตัวของการลงทุนเพ่ือทดแทนความเสียหายจากอุทกภัยและการขยายตัวของการลงทุนใหม่ รวมไตรมาสท่ี ๔ ดัชนีการลงทุน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๑๓.๖ 
โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะการส่งออกยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

ในขณะท่ีการส่งออกทองคํา ข้าว ยางพารา กุ้งแช่แข็งและแปรรูปลดลง รวมท้ังการหดตัวของมูลค่าการส่งออกสิ
โดยเฉพาะสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการส่งออกในเดือนธันวาคม 
ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อินเดีย และตลาดอาเซียน
   ๑.๔ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 
เนื่องจากฐานการขยายตัวในเดือนธันวาคม 
การผลิตในช่วงปลายปี รวมไตรมาสท่ี 
ร้อยละ ๖๗.๐ 
   ๑.๕ ภาคการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวต่างชาติในเดือนธันวาคม 
รวมไตรมาสท่ี ๔ มีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังสิ้น 
จํานวนท้ังสิ้น ๒๒.๓ ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
รัสเซีย และเกาหลีใต ้
   ๑.๖ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํา แม้ว่าจะเร่งตัวข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 
ระหว่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์สูง และอัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีเสถียรภาพ แม้จะมีแนวโน้มแข็งค่า
   ๑.๗. สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีกา
การเบิกจ่ายรวมในไตรมาสท่ี ๑ ของปีงบประมาณ พ
คงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   ๑.๘ สถานการณ์ด้านการเงิ
นโยบายทรงตัว ในขณะท่ีเงินทุนไหลเข้าสุทธิเพ่ิมข้ึน
  ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และในไตรมา
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สนับสนุนท่ีสําคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศท่ีคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่
การปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะสนับสนุนให้ภาคการส่งออกฟ้ืนตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน้ํามันท่ียังทรงตัว และการเคลื่อนย้ายเงินทุนเ
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนของไทย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
  ๑. นโยบายงบประมาณ 
นโยบายงบประมาณขาดดุลสําหรับปีงบประมาณ พ
จํานวน ๒,๕๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน 
จํานวน ๑๓,๔๒๓.๗ ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จํานวน 
  ๒. แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
   ๒.๑ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินภารกิจของกระทรวง
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ในขณะท่ีการส่งออกทองคํา ข้าว ยางพารา กุ้งแช่แข็งและแปรรูปลดลง รวมท้ังการหดตัวของมูลค่าการส่งออกสิ
โดยเฉพาะสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการส่งออกในเดือนธันวาคม 
ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อินเดีย และตลาดอาเซียน 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 
เนื่องจากฐานการขยายตัวในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีเริ่มสูงข้ึน รวมท้ังการชะลอการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก และการลดการใช้กําลัง
การผลิตในช่วงปลายปี รวมไตรมาสท่ี ๔ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๔๔.๐ ส่วนอัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ี

ภาคการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวต่างชาติในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ มีจํานวน ๒
มีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังสิ้น ๖.๓ ล้านคน ขยายตัวร้อยละ ๓๙.๓ สรุปท้ังปี พ

ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๖.๐ นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีสัดส่วนสูงสุด ๕ อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป
แม้ว่าจะเร่งตัวข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในขณะท่ีดุลการค้าและดุลบัญชีเงินเดินสะพัดเกินดุล เงินสํารอง

ระหว่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์สูง และอัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีเสถียรภาพ แม้จะมีแนวโน้มแข็งค่า
สถานการณ์ด้านการคลัง การจัดเก็บรายได้เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขยายตัวสูงและอัตราการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ในขณะท่ีหนี้สาธารณะ
๒๕๕๕ อยู่ท่ีร้อยละ ๔๓.๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

สถานการณ์ด้านการเงิน สินเช่ือและเงินฝากขยายตัวต่อเนื่อง สภาพคล่องยังอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ย
นโยบายทรงตัว ในขณะท่ีเงินทุนไหลเข้าสุทธิเพ่ิมข้ึน 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากการขยายตัวในเกณฑ์สูงของเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจสําคัญๆ 
และในไตรมาสท่ี ๔ คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขยายตัวได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 

๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕-๕.๕ ซึ่งเป็นการขยายตัวในเกณฑ์สูง โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนท่ีสําคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศท่ีคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนือ่งท้ังการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนั้น
การปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะสนับสนุนให้ภาคการส่งออกฟ้ืนตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาน้ํามันท่ียังทรงตัว และการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังนี ้

นโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
นโยบายงบประมาณขาดดุลสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขาดดุล จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน ๒,๐๐๑,๓๖๘.๕ ล้านบาท รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 
ล้านบาท รายจ่ายลงทุน จํานวน ๔๕๗,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 
แนวทางการจัดทําและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

ให้ความสําคัญต่อการดําเนินภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๖ ข้อ จุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และบูรณาการภารกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมาย

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ในขณะท่ีการส่งออกทองคํา ข้าว ยางพารา กุ้งแช่แข็งและแปรรูปลดลง รวมท้ังการหดตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มท่ีใช้แรงงานสูง
โดยเฉพาะสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการส่งออกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ตลาดส่งออกท่ีขยายตัว 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ขยายตัวร้อยละ ๒๓.๔ 
ท่ีเริ่มสูงข้ึน รวมท้ังการชะลอการผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก และการลดการใช้กําลัง

ส่วนอัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ี

๒.๔ ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐.๔ 
สรุปท้ังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนักท่องเท่ียวต่างชาต ิ
อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป
ในขณะท่ีดุลการค้าและดุลบัญชีเงินเดินสะพัดเกินดุล เงินสํารอง

ระหว่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์สูง และอัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีเสถียรภาพ แม้จะมีแนวโน้มแข็งค่า 
รเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ลดลง 

ขยายตัวสูงและอัตราการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ในขณะท่ีหนี้สาธารณะ
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

น สินเช่ือและเงินฝากขยายตัวต่อเนื่อง สภาพคล่องยังอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ย

จากการขยายตัวในเกณฑ์สูงของเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจสําคัญๆ     
ขยายตัวได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๕ 

ซึ่งเป็นการขยายตัวในเกณฑ์สูง โดยได้รับปัจจัย
องท้ังการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนั้น

การปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะสนับสนุนให้ภาคการส่งออกฟ้ืนตัวและมีบทบาทในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ข้าสู่ภูมิภาคมากข้ึนจะเพ่ิมแรงกดดัน

วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนด
ล้านบาท และมีวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
ล้านบาท รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 

ล้านบาท และรายจ่ายชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน ๕๓,๒๐๗.๘ ล้านบาท 
. ๒๕๕๗ 

หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
ข้อ จุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรร

งกับความต้องการของพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมาย



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสแก่ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
   ๒.๒ จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
และตามแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันท่ี 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็นและวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด รวมท้ังศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน 
   ๒.๓ คํานึงถึงความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนแผนงาน
เงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวา
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ของประเทศ พ.ศ. .... 
   ๒.๔ ให้กระทรวง/
ในระดับต่ํา หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามหลัก 
และ Replace) เพ่ือนํางบประมาณดังกล่าวไปดําเนินภารกิจท่ีมีความสําคัญในระดับสูง
  ๓. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
ท่ีมีรายได้ต่ําเพ่ือให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน
รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน โดยรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาล
เก่ียวกับเบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ก
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ํา และภารกิจท่ีเก่ียวกับการศึกษาของ อปท
จํานวน ๒๕๖,๕๐๐ ล้านบาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
  ๑. รับทราบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือชําระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน 
ทางการเงินท่ีเหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี้และชําระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจรจากับรัฐวิสาหกิจและแหล่งเงินกู้เพ่ือกําหนด
วันชําระหนี้ก่อนกําหนด โดยภายหลังจากท่ีทราบกําหนดวันท่ีแน่นอนแล้ว กระทร
หรือธนาคารพาณิชย์เพ่ือติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและเตรียมการกู้เงินเพ่ือชําระคืนหนี้แทนรัฐวิสาหกิจเฉพาะในส่วนของ
เงินต้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดหาเงินเพ่ือชําระค่าดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนที่กระทรวงการคลัง
รัฐวิสาหกิจได้ไม่ครบตามจํานวน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
  ๒. เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดหาเงินเพื่อชําระหนี้
ในส่วนท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือชําระหนี้แทนได้ไม่ครบตามจํานวน รวมท้ังค่าใช้จ่
  ๓. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยเพ่ือชําระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงสําหรับเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วนท่ี
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดหาเงินเองและส่วนท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้และชําระหนี้แทน
สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
แห่งประเทศไทยต่อไป 
 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสแก่ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการตามยทุธศาสต
และตามแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ

เป็นและวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด รวมท้ังศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงาน

คํานึงถึงความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนแผนงาน/โครงการ จากแหล่งเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต

และร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินภารกิจท่ีมีความสําคัญ
ในระดับต่ํา หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามหลัก 

เพ่ือนํางบประมาณดังกล่าวไปดําเนินภารกิจท่ีมีความสําคัญในระดับสูง 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างศักยภาพและเร่งรัด

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้สูงข้ึน และลดความเหลื่อมล้ําทางการคลัง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมให้ อปท
ท่ีมีรายได้ต่ําเพ่ือให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน
รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน โดยรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาล
เก่ียวกับเบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ก
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ํา และภารกิจท่ีเก่ียวกับการศึกษาของ อปท. โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อปท

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน  
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้

รับทราบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือชําระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณากู้เงินจากแหล่งเงินกู้และใช้เครื่องมือ
ทางการเงินท่ีเหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี้และชําระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจรจากับรัฐวิสาหกิจและแหล่งเงินกู้เพ่ือกําหนด
วันชําระหนี้ก่อนกําหนด โดยภายหลังจากท่ีทราบกําหนดวันท่ีแน่นอนแล้ว กระทรวงการคลังจะประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือธนาคารพาณิชย์เพ่ือติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและเตรียมการกู้เงินเพ่ือชําระคืนหนี้แทนรัฐวิสาหกิจเฉพาะในส่วนของ
เงินต้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดหาเงินเพ่ือชําระค่าดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนที่กระทรวงการคลัง
รัฐวิสาหกิจได้ไม่ครบตามจํานวน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดหาเงินเพื่อชําระหนี้
ในส่วนท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือชําระหนี้แทนได้ไม่ครบตามจํานวน รวมท้ังค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เห็นชอบให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยเพ่ือชําระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงสําหรับเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วนท่ี

ห่งประเทศไทยจัดหาเงินเองและส่วนท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้และชําระหนี้แทน
สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกระทรวงการคลังท่ีจะได้ตกลงกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสแก่ประชาชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ ตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 
๒๕๕๖ (เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรร

และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 
เป็นและวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด รวมท้ังศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงาน

โครงการ จากแหล่งเงินงบประมาณและ 
งระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต

และร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินภารกิจท่ีมีความสําคัญ
ในระดับต่ํา หรือหมดความจําเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามหลัก 3R (Review Redeploy 

ามสําคัญกับการสร้างศักยภาพและเร่งรัด
ให้สูงข้ึน และลดความเหลื่อมล้ําทางการคลัง โดยจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมให้ อปท. 

ท่ีมีรายได้ต่ําเพ่ือให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี โดยมีเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนทางการคลังของท้องถ่ิน 
รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน โดยรวมภารกิจตามนโยบายรัฐบาล
เก่ียวกับเบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน การป้องกัน

โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อปท. 

รับทราบแนวทางการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังกู้เงิน
โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณากู้เงินจากแหล่งเงินกู้และใช้เครื่องมือ

ทางการเงินท่ีเหมาะสมในการปรับโครงสร้างหนี้และชําระหนี้แทนรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจรจากับรัฐวิสาหกิจและแหล่งเงินกู้เพ่ือกําหนด
วงการคลังจะประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย

หรือธนาคารพาณิชย์เพ่ือติดต่อขอซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและเตรียมการกู้เงินเพ่ือชําระคืนหนี้แทนรัฐวิสาหกิจเฉพาะในส่วนของ
เงินต้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดหาเงินเพ่ือชําระค่าดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนที่กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อชําระหนี้แทน

เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดหาเงินเพื่อชําระหนี้
ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เห็นชอบให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยเพ่ือชําระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงสําหรับเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในส่วนท่ี

ห่งประเทศไทยจัดหาเงินเองและส่วนท่ีกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้และชําระหนี้แทน
สําหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

ของกระทรวงการคลังท่ีจะได้ตกลงกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติในหลักการให้ธนาคารออมสินนําค่าใช้จ่ายในอดีตท่ีต้องตั้งทยอยรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานธนาคารออมสิน มาบวกกลับในกําไรสุทธิเพื่อคํานวณโบนัส สําหรับใช้เป็นฐานในการคํานวณ
เงินนําส่งรายได้แผ่นดิน และการจัดสรรโบนัสพนักงาน และ
ธนาคารออมสินจะต้องมีกําไรสุทธิหน้างบการเงินท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองเพียงพอในการจ่ายเงิน
นําส่งรายได้แผ่นดิน โบนัสพนักงาน และโบนัสกรรมการธนาคารออมสิน ตามท่ีกระทรวงการคลัง
  ๒. ให้กระทรวงการคลัง 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
รัฐวิสาหกิจท่ีเหลืออีก ๕๖ แห่ง และไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อ
ผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและภาระงบประมาณ และเมื่อธนาคารออมสินดําเนินการเรื่องนี้
ครบระยะเวลา ๕ ปี แล้ว ธนาคารออมสินควรต้องพิจารณาทบทวนแนวทางการดําเนินการของธนาคารออมสินในระยะต่อไป
ให้เหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ขออนุมัติกู้เงินประจําปีงบประมาณ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา 
สําหรับวงเงินส่วนท่ีเหลือ หาก รฟท. มีความจําเป็นต้องกู้เงิน ให้ดําเนินการขอปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ต่อสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะตามข้ันตอนในภายหลัง ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
  ๒. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ รฟท. เพ่ือให้การจัดทําแผนการบริหารจัดการกิจการของ รฟท
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมีขอบเขตและกรอบระยะเวลาการดําเนินการท่ีชัดเจน รวมตลอดถึงการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินและทรัพย์สินของ รฟท
 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้
 
 
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๑๙ เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงานต่อธนาคารออมสิน

อนุมัติในหลักการให้ธนาคารออมสินนําค่าใช้จ่ายในอดีตท่ีต้องตั้งทยอยรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานธนาคารออมสิน มาบวกกลับในกําไรสุทธิเพื่อคํานวณโบนัส สําหรับใช้เป็นฐานในการคํานวณ
เงินนําส่งรายได้แผ่นดิน และการจัดสรรโบนัสพนักงาน และโบนัสคณะกรรมการธนาคารออมสิน ท้ังนี้ ในการดําเนินการตามหลักการดังกล่าว
ธนาคารออมสินจะต้องมีกําไรสุทธิหน้างบการเงินท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองเพียงพอในการจ่ายเงิน
นําส่งรายได้แผ่นดิน โบนัสพนักงาน และโบนัสกรรมการธนาคารออมสิน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ

ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน) รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง

แห่ง และไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในภาพรวม รวมท้ังไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและภาระงบประมาณ และเมื่อธนาคารออมสินดําเนินการเรื่องนี้

ปี แล้ว ธนาคารออมสินควรต้องพิจารณาทบทวนแนวทางการดําเนินการของธนาคารออมสินในระยะต่อไป
ให้เหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ขออนุมัติกู้เงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
ท่ีเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินจํานวน ๔๕,๘๖๒

มาตรา ๓๙ (๔) ซึ่งเป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
มีความจําเป็นต้องกู้เงิน ให้ดําเนินการขอปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ต่อสํานักงาน

บริหารหนี้สาธารณะตามข้ันตอนในภายหลัง ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 

ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
เพ่ือให้การจัดทําแผนการบริหารจัดการกิจการของ รฟท. ในภาพรวมแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะทําให้

โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมีขอบเขตและกรอบระยะเวลาการดําเนินการท่ีชัดเจน รวมตลอดถึงการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากท่ีดินและทรัพย์สินของ รฟท. ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

นโยบายสร้างรายได ้

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงานต่อธนาคารออมสิน  

อนุมัติในหลักการให้ธนาคารออมสินนําค่าใช้จ่ายในอดีตท่ีต้องตั้งทยอยรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี ๑๙ 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานธนาคารออมสิน มาบวกกลับในกําไรสุทธิเพื่อคํานวณโบนัส สําหรับใช้เป็นฐานในการคํานวณ

โบนัสคณะกรรมการธนาคารออมสิน ท้ังนี้ ในการดําเนินการตามหลักการดังกล่าว 
ธนาคารออมสินจะต้องมีกําไรสุทธิหน้างบการเงินท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองเพียงพอในการจ่ายเงิน

เสนอ 
รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
มล้ําในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในภาพรวม รวมท้ังไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและภาระงบประมาณ และเมื่อธนาคารออมสินดําเนินการเรื่องนี้
ปี แล้ว ธนาคารออมสินควรต้องพิจารณาทบทวนแนวทางการดําเนินการของธนาคารออมสินในระยะต่อไป

ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
.๑๕ ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติ

ซึ่งเป็นวงเงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มีความจําเป็นต้องกู้เงิน ให้ดําเนินการขอปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ต่อสํานักงาน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดําเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ในภาพรวมแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะทําให้

โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องมีขอบเขตและกรอบระยะเวลาการดําเนินการท่ีชัดเจน รวมตลอดถึงการพัฒนาและการใช้
ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง รายงานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ปี 
และภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําไปใช้ในการวางแผนและจัดทํานโยบายมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. พืชไร ่
   ๑.๑ ข้าว ผลผลิต 
ประมาณ ๒๑.๓๘ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๑.๒ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิต 
พฤศจิกายน ประมาณ ๒.๘๐ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๑.๓ ถ่ัวเหลือง ผลผลิต 
ประมาณ ๖๙,๕๕๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๑.๔ มันสําปะหลัง ผลผลิต 
กุมภาพันธ์ ประมาณ ๑๐.๑๒ ล้านตัน คิดเ
   ๑.๕ สับปะรด ผลผลิต 
ประมาณ ๖๐๒,๓๙๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๑.๖ กระเทียม ผลผลิต 
มีนาคม ประมาณ ๖๔,๙๒๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๑.๗ หอมแดง ผลผลิต 
ประมาณ ๑๓๒,๔๙๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๑.๘ หอมหัวใหญ่ ผลผลิต
มีนาคม ประมาณ ๔๑,๘๑๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๑.๙ มันฝรั่ง ผลผลิต 
มีนาคม ประมาณ ๙๗,๓๔๒ ตัน คดิเป็นร้อยละ 
  ๒. ไม้ผล ไม้ยืนตน้ 
   ๒.๑ ยางพารา ผลผลิต 
และธันวาคม ประมาณ ๑.๑๗ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๒.๒ ปาล์มน้ํามัน ผลผลิต 
กรกฎาคม ประมาณ ๓.๔๖ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๒.๓ เงาะ ผลผลิต 
มิถุนายน ประมาณ ๒๑๙,๒๘๓ ตัน คิดเป็นร้อย
   ๒.๔ ทุเรียน ผลผลิต 
ประมาณ ๒๘๑,๔๒๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๒.๕ มังคุด ผลผลิต 
มิถุนายน ประมาณ ๑๕๒,๘๓๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
รายงานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ปี ๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ ปี ๒๕๕๖ 

และภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําไปใช้ในการวางแผนและจัดทํานโยบายมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามท่ีกระทรวงเกษตร

ข้าว ผลผลิต ๓๖.๓๒ ล้านตัน ลดลงร้อยละ ๗.๑๓ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤศจิกายน
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๗ ของผลผลิตท้ังหมด 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิต ๔.๘๗ ล้านตัน ลดลงร้อยละ ๐.๖๘ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกันยายน
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๙ ของผลผลิตท้ังหมด 

ถ่ัวเหลือง ผลผลิต ๑๐๓,๘๖๔ ตัน ลดลงร้อยละ ๔ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมีนาคม
ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๔ ของผลผลิตท้ังหมด 

มันสําปะหลัง ผลผลิต ๒๗.๒๙ ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๑๘ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมกราคม
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๙ ของผลผลิตท้ังหมด 

สับปะรด ผลผลิต ๒.๓๑ ล้านตัน ลดลงร้อยละ ๓.๙๒ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนเมษายน
ตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๖ ของผลผลิตท้ังหมด 
กระเทียม ผลผลิต ๘๖,๐๒๗ ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๗๙ ช่วงระยะเวลาออก

ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๗ ของผลผลิตท้ังหมด 
หอมแดง ผลผลิต ๒๒๘,๐๑๘ ตัน ลดลงร้อยละ ๐.๒๔ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมีนาคม 

ตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๐ ของผลผลิตท้ังหมด 
หอมหัวใหญ่ ผลผลิต ๕๒,๓๔๓ ตัน ลดลงร้อยละ ๑.๕ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกุมภาพันธ์

ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๙ ของผลผลิตท้ังหมด 
มันฝรั่ง ผลผลิต ๑๕๙,๗๙๕ ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๖๕ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกุมภาพันธ์

ดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๒ ของผลผลิตท้ังหมด 

ยางพารา ผลผลิต ๓.๘๖ ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๕๖ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมกราคม
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๘ ของผลผลิตท้ังหมด 

ปาล์มน้ํามัน ผลผลิต ๑๒.๐๒ ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๐๘ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤษภาคม
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๙ ของผลผลิตท้ังหมด 

เงาะ ผลผลิต ๓๕๐,๕๗๐ ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๔๒ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤษภาคม
ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๕ ของผลผลิตท้ังหมด 

ทุเรียน ผลผลิต ๕๒๙,๕๐๐ ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๑๒ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนเมษายน
ตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๕ ของผลผลิตท้ังหมด 
มังคุด ผลผลิต ๒๗๘,๐๔๐ ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๖.๕๔ ช่วงระยะเวลาออกสู่

ตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๗ ของผลผลิตท้ังหมด 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

๒๕๕๖ เพ่ือให้หน่วยงานท้ังภายนอก
และภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นําไปใช้ในการวางแผนและจัดทํานโยบายมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามท่ีกระทรวงเกษตร

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกันยายน-

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมีนาคม-เมษายน 

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมกราคม-

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกุมภาพันธ์-

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมีนาคม 

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกุมภาพันธ์-

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกุมภาพันธ์-

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมกราคม

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤษภาคม-

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤษภาคม-

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤษภาคม-



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

   ๒.๖ ลิ้นจี่ ผลผลิต 
ประมาณ ๕๘,๘๔๒ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๒.๗ ลําไย ผลผลิต 
ประมาณ ๕๒๕,๔๙๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
   ๒.๘ ลองกอง ผลผลิต 
กรกฎาคม ประมาณ ๗๑,๓๕๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ 
  ๓. ปศุสัตว์ 
   ๓.๑ ไก่เนื้อ ผลผลิต 
และพฤศจิกายน ประมาณ ๒๐๒.๐๘ 
   ๓.๒ ไข่ไก่ ผลผลิต 
และธันวาคม ประมาณ ๑,๙๘๖.๐๒๕ 
   ๓.๓ สุกร ผลผลิต 
กรกฎาคม ประมาณ ๒.๒๔ ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 
   ๓.๔ น้ํานมดิบ ผลผลิต 
พฤศจิกายน และธันวาคม ประมาณ ๓๐๖
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ท่ีมีความสําคัญ
 [9th International Symposium on Fruit
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติให้ดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 
[9th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
จัดการประชุมดังกล่าว จํานวน ๕,๐๐๐
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรขยายขอบเขตของสาระในการประชุมให้ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ได้แก่ เทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา (precision farming) 
และทําลายด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ เป็นต้น และควรมีเรื่องระเบียบการนําเข้าและส่งออกผลไม้ท่ีเก่ียวข้องกับการปนเปื้อน
ของไข่แมลงวันผลไม้ในสาระของการประชุม รวมท้ังให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา แกนนํา
เข้าร่วมการประชุมมากข้ึน และควรเชิญผู้ส่งออกและนําเข้าผลไม้ของไทยเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญ
กับช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลไม้ของไทยท่ีสําคัญ และคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผลไม้ไทยควบคู่
ไปกับการนําเสนอผลงานด้านวิชาการ เพ่ือขยายและเปิดตลาดผลไม้ไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย
  ๓. ส่วนงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดประชุม
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ลิ้นจี่ ผลผลิต ๖๘,๑๖๐ ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓๓ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤษภาคม
ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓ ของผลผลิตท้ังหมด 

ผลผลิต ๘๘๕,๕๕๐ ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๕๗ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกรกฎาคม
ตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๔ ของผลผลิตท้ังหมด 
ลองกอง ผลผลิต ๑๕๘,๐๓๐ ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๙.๐๕ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมิถุนายน

ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๕ ของผลผลิตท้ังหมด 

ไก่เนื้อ ผลผลิต ๑,๑๐๔.๐๕ ล้านตัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๕๖ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนสิงหาคม
๐๘ ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐ ของผลผลิตท้ังหมด 

ไข่ไก่ ผลผลิต ๑๑,๔๒๐.๕ ล้านฟอง เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔.๔๐ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมิถุนายน
๐๒๕ ล้านฟอง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙ ของผลผลิตท้ังหมด 

สุกร ผลผลิต ๑๓.๐๗ ล้านตัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑.๙๐ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมกราคมและ
ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗ ของผลผลิตท้ังหมด 

น้ํานมดิบ ผลผลิต ๑.๑๒๕ ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕.๗๓ ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมกราคม 
๓๐๖,๑๒๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ ของผลผลิตท้ังหมด 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 

International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 

อนุมัติให้ดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 
International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 2014] ระหว่างวันท่ี 

และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการจัดประชุม รวมท้ัง
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการ

๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรขยายขอบเขตของสาระในการประชุมให้ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
precision farming) การจําลองและทํานายการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ และเทคโนโลยีการควบคุม

และทําลายด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ เป็นต้น และควรมีเรื่องระเบียบการนําเข้าและส่งออกผลไม้ท่ีเก่ียวข้องกับการปนเปื้อน
ของไข่แมลงวันผลไม้ในสาระของการประชุม รวมท้ังให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา แกนนํา
เข้าร่วมการประชุมมากข้ึน และควรเชิญผู้ส่งออกและนําเข้าผลไม้ของไทยเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลไม้ของไทยท่ีสําคัญ และคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผลไม้ไทยควบคู่
วิชาการ เพ่ือขยายและเปิดตลาดผลไม้ไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย

ส่วนงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดประชุม ISFFEI 2014 ครั้งท่ี ๙ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมิถุนายน-

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนสิงหาคม

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมิถุนายน

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมกราคมและ

ช่วงระยะเวลาออกสู่ตลาดมาก เดือนมกราคม 
 

ต่อเศรษฐกิจ คร้ังท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
Flies of Economic Importance (ISFFEI) 2014]  

อนุมัติให้ดําเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการจัดประชุม รวมท้ัง
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการ

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรขยายขอบเขตของสาระในการประชุมให้ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ลองและทํานายการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ และเทคโนโลยีการควบคุม
และทําลายด้วยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ เป็นต้น และควรมีเรื่องระเบียบการนําเข้าและส่งออกผลไม้ท่ีเก่ียวข้องกับการปนเปื้อน
ของไข่แมลงวันผลไม้ในสาระของการประชุม รวมท้ังให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา แกนนําเกษตรกรของไทยได้มีโอกาส
เข้าร่วมการประชุมมากข้ึน และควรเชิญผู้ส่งออกและนําเข้าผลไม้ของไทยเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลไม้ของไทยท่ีสําคัญ และคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของผลไม้ไทยควบคู่
วิชาการ เพ่ือขยายและเปิดตลาดผลไม้ไทย ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย 

ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอขอรับ
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 
ออกไปจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
  ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานกา
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งพิจารณาถึงการกําหนดมาตรการถาวรเพ่ือให้สามารถดาํเนนิการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในระยะยาว โดยเร่งดํา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดเวลาท่ีระบุในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยท่ีจะขยายออกไป ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสํามะโนการเกษตร พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสํามะโนการเกษตร พ
การเกษตร ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเห็นควรแก้ไขความในข้อ 
ท่ีใช้ทําการเกษตรเป็นผู้เช่า หรือทําการเกษต
หรือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่" เป็น 
หรือในท่ีสาธารณะ/ป่าสงวนโดยไม่คํานึงกรรมสิทธ์ิในการครอบครองแต่
ท่ีทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (รวมเพาะพันธ์ุ
แต่อย่างใด..." และควรแก้ไขความในข้อ 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควรแก้ไขข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 
ท่ีใช้ทําการเกษตรเป็นผู้เช่า หรือทําการเกษตรในท่ีดินของผู้อ่ืน หรือในท่ีสาธารณะ
หรือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม.่.." เป็น 
ในท่ีดนิของรัฐ เนื่องจาก "ท่ีดินของรัฐ
ท่ีสงวนหวงห้ามของรัฐ ท่ีสาธารณประโยชน์ และท่ีราชพัสดุ เป็นต้น
แล้วดําเนินการต่อไปได ้
  ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการทางการเกษตร โดยแยกประเภทครัวเรือน และธุรกิจหรือนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์
ในการวิเคราะห์บทบาทของหน่วยเศรษฐกิจรายสถาบัน และเพ่ิมเติมขอบเขตการสํารวจให้ครอบคลุมกิจกรรมทางการเกษตรมากข้ึน
โดยเฉพาะกิจกรรมการบริการทางการเกษตร เช่น การรับจ้างไถด้วยรถแทรกเตอร์ การเก็บเก่ียวพืชผล เพ่ือให้ข้อมูลสํามะโนการเ
มีครบถ้วนสมบูรณ์ ประเภทและพ้ืนท่ีการใช้ปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืชในไร่นาของครัวเรือนเกษตรกร ท่ีจําแนกระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
น้ําหมักชีวภาพ และ/หรือ การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ส
ถึงข้อมูลการปรับตัวของเกษตรกรมาสู่การทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรกรรมท่ียั่งยืนในปัจจุบัน รวมท้ังการทําประมงน้ําจืดท่ีครอบคลุม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ ๐

๒๕๕๘ ตามท่ีระบุไว้ในร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งพิจารณาถึงการกําหนดมาตรการถาวรเพ่ือให้สามารถดาํเนนิการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในระยะยาว โดยเร่งดํา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดเวลาท่ีระบุในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยท่ีจะขยายออกไป ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. ....  

อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้มีการสํามะโน
การเกษตร ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเห็นควรแก้ไขความในข้อ ๒ ของร่างกฎกระทรวงฯ จาก 
ท่ีใช้ทําการเกษตรเป็นผู้เช่า หรือทําการเกษตรในท่ีดินของผู้อ่ืน หรือในท่ีสาธารณะ/ป่าสงวนโดยไม่คํานึงถึงว่าจะได้รับความยินยอม

เป็น "๓) เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ทําการเกษตรเป็นผู้เช่า หรือทําการเกษตรในที่ดินของผู้อื่น
ป่าสงวนโดยไม่คํานึงกรรมสิทธ์ิในการครอบครองแต่อย่างใด" เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ 

รวมเพาะพันธ์ุ)"...ครอบครองพื้นที่น้ําจํานวนหนึ่งโดยไม่คํานึงถึงกรรมสิทธิ์ในการค
และควรแก้ไขความในข้อ ๔ จาก "...ซึ่งอยู่ในเขตท้องท่ีตามข้อ ๓..." เป็น "...ซึ่งอยู่ในเขตท่ีตามข้อ 

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควรแก้ไขข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 
ท่ีใช้ทําการเกษตรเป็นผู้เช่า หรือทําการเกษตรในท่ีดินของผู้อ่ืน หรือในท่ีสาธารณะ/ป่าสงวนโดยไม่คํานึงถึ

เป็น "๓) เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีใช้ทําการเกษตรเป็นผู้เช่า หรือทําการเกษตรในท่ีดินของผู้อ่ืน หรือ
ท่ีดินของรัฐ" หมายความว่า ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ท่ีป่าสงว

ท่ีสงวนหวงห้ามของรัฐ ท่ีสาธารณประโยชน์ และท่ีราชพัสดุ เป็นต้น" เพ่ือให้มีความหมายท่ีครอบคลุมมากข้ึน ไปประกอบการพิจารณาด้วย

ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการทางการเกษตร โดยแยกประเภทครัวเรือน และธุรกิจหรือนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์
ในการวิเคราะห์บทบาทของหน่วยเศรษฐกิจรายสถาบัน และเพ่ิมเติมขอบเขตการสํารวจให้ครอบคลุมกิจกรรมทางการเกษตรมากข้ึน

การเกษตร เช่น การรับจ้างไถด้วยรถแทรกเตอร์ การเก็บเก่ียวพืชผล เพ่ือให้ข้อมูลสํามะโนการเ
มีครบถ้วนสมบูรณ์ ประเภทและพ้ืนท่ีการใช้ปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืชในไร่นาของครัวเรือนเกษตรกร ท่ีจําแนกระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

หรือ การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารปราบศัตรูพืชจากสารชีวภาพ และ/หรือ สารเคมี ของครัวเรือเกษตรกร เพ่ือให้ทราบ
ถึงข้อมูลการปรับตัวของเกษตรกรมาสู่การทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรกรรมท่ียั่งยืนในปัจจุบัน รวมท้ังการทําประมงน้ําจืดท่ีครอบคลุม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดิน
๐.๐๑ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดิน

รปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งพิจารณาถึงการกําหนดมาตรการถาวรเพ่ือให้สามารถดาํเนนิการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในระยะยาว โดยเร่งดําเนินการแก้ไข
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ก่อนท่ีจะครบกําหนดเวลาท่ีระบุในประกาศ

มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้มีการสํามะโน
การเกษตร ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

ของร่างกฎกระทรวงฯ จาก "๓) เป็นเจ้าของท่ีดิน 
ป่าสงวนโดยไม่คํานึงถึงว่าจะได้รับความยินยอม

เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ทําการเกษตรเป็นผู้เช่า หรือทําการเกษตรในที่ดินของผู้อื่น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๒ วรรคสาม "ครัวเรือน  

ครอบครองพื้นที่น้ําจํานวนหนึ่งโดยไม่คํานึงถึงกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง
ซึ่งอยู่ในเขตท่ีตามข้อ ๔..." รวมท้ังความเห็น

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควรแก้ไขข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ จาก "๓) เป็นเจ้าของที่ดิน
ป่าสงวนโดยไม่คํานึงถึงว่าจะได้รับความยินยอม

เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีใช้ทําการเกษตรเป็นผู้เช่า หรือทําการเกษตรในท่ีดินของผู้อ่ืน หรือ
หมายความว่า ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

เพ่ือให้มีความหมายท่ีครอบคลุมมากข้ึน ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการทางการเกษตร โดยแยกประเภทครัวเรือน และธุรกิจหรือนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์
ในการวิเคราะห์บทบาทของหน่วยเศรษฐกิจรายสถาบัน และเพ่ิมเติมขอบเขตการสํารวจให้ครอบคลุมกิจกรรมทางการเกษตรมากข้ึน 

การเกษตร เช่น การรับจ้างไถด้วยรถแทรกเตอร์ การเก็บเก่ียวพืชผล เพ่ือให้ข้อมูลสํามะโนการเกษตร
มีครบถ้วนสมบูรณ์ ประเภทและพ้ืนท่ีการใช้ปุ๋ยและสารปราบศัตรูพืชในไร่นาของครัวเรือนเกษตรกร ท่ีจําแนกระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

หรือ สารเคมี ของครัวเรือเกษตรกร เพ่ือให้ทราบ
ถึงข้อมูลการปรับตัวของเกษตรกรมาสู่การทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรกรรมท่ียั่งยืนในปัจจุบัน รวมท้ังการทําประมงน้ําจืดท่ีครอบคลุม



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

จํานวนครัวเรือนเกษตรกรและขนาดของการจับสัตว์นํ้าในบริเวณแหล่งน้ํา
ท่ีได้รับประโยชน์จากการจับสัตว์นํ้าจากแหล่งน้ําธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การคํ้าประกันเงินกู้โครงการรับซ้ือลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาดลําไยอบแห้ง ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการค้ําประกันเงินกู้โครงการรับซื้อลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาด
ลําไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๗ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทร
โครงการท่ีเก่ียวกับสินค้าเกษตรชนิดต่าง ๆ ท่ีคาดว่าอาจจะเป็นหนี้สูญ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป สําหรับผลการดําเนินการ
ค้ําประกันเงินกู้โครงการฯ สรุปได ้ดังนี้
  ๑. กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทน
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) เมื่อวันท่ี 
ของโครงการรับซื้อลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาดลําไยอบแห้งปี 
   ๑.๑ เห็นชอบแนวทางการบริหารและจัดการการปรับโครงสร้างหนี้โครงการฯ เพ่ือชําระหนี้สินให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔ ปี ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
   ๑.๒ เห็นชอบให้ อ
ฝากประจํา ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 
   ๑.๓ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการค้ําประกัน เป็นระยะเวลา 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามประมาณการการชําระหนี้ท่ีสํานัก
   ๑.๔ ให้กระทรวงการคลังเจรจาเง่ือนไขการกู้เงินกับธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือนําเสนอกระทรวงการคลังลงนาม
แก้ไขสัญญากู้เงินต่อไป 
  ๒. กระทรวงการคลังได้เจรจาต่อรองเง่ือนไขการขยายระยะเวลาการชําระหนี้และการค้ําประกั
กับธนาคารกรุงไทยฯ และได้พิจารณาเห็นชอบการขยายระยะเวลาการค้ําประกันโครงการฯ แล้ว
  ๓. อ.ต.ก. ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือขยายระยะเวลาการชําระหนี้และปรับอัตราดอกเบี้ย 
ตามเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว ท้ังนี้ ในส่วนของการค้ําประกัน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเสนอลงนามในสัญญาค้ําประกัน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ

คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ
สถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ คนท่ี 
ผู้แทนจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ ผู้อําน
มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร พ
แนะนํา และกํากับการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด ตามท่ีกระทรวงเทค
  ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรเพ่ิมผู้แทนหน่วยงานกรมการข้าว กรมหม่อนไหม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ
สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

จํานวนครัวเรือนเกษตรกรและขนาดของการจับสัตว์นํ้าในบริเวณแหล่งน้ําสําคัญตามธรรมชาติ เพ่ือทราบข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
ท่ีได้รับประโยชน์จากการจับสัตว์นํ้าจากแหล่งน้ําธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การคํ้าประกันเงินกู้โครงการรับซ้ือลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาดลําไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๗
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการค้ําประกันเงินกู้โครงการรับซื้อลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาด

ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและจัดทําข้อมูล
โครงการท่ีเก่ียวกับสินค้าเกษตรชนิดต่าง ๆ ท่ีคาดว่าอาจจะเป็นหนี้สูญ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป สําหรับผลการดําเนินการ

ดังนี ้
กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทน

เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ของโครงการรับซื้อลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาดลําไยอบแห้งปี ๒๕๔๗ ท่ีประชุมมีมต ิ

เห็นชอบแนวทางการบริหารและจัดการการปรับโครงสร้างหนี้โครงการฯ เพ่ือชําระหนี้สินให้แล้วเสร็จ
๒๕๕๖ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เห็นชอบให้ อ.ต.ก. ขยายระยะเวลาการกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) เฉลี่ย บวกร้อยละ 

เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการค้ําประกัน เป็นระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่วันท่ี 
ตามประมาณการการชําระหนี้ท่ีสํานักงบประมาณจะจัดสรรเงินงบประมาณให้สําหรับโครงการฯ จนเสร็จสิ้น

ให้กระทรวงการคลังเจรจาเง่ือนไขการกู้เงินกับธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือนําเสนอกระทรวงการคลังลงนาม

กระทรวงการคลังได้เจรจาต่อรองเง่ือนไขการขยายระยะเวลาการชําระหนี้และการค้ําประกั
กับธนาคารกรุงไทยฯ และได้พิจารณาเห็นชอบการขยายระยะเวลาการค้ําประกันโครงการฯ แล้ว 

ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือขยายระยะเวลาการชําระหนี้และปรับอัตราดอกเบี้ย 
ในส่วนของการค้ําประกัน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเสนอลงนามในสัญญาค้ําประกัน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ คนท่ี ๑ คนท่ี ๒ และคนท่ี 
ผู้แทนจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร พ
แนะนํา และกํากับการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรเพ่ิมผู้แทนหน่วยงานกรมการข้าว กรมหม่อนไหม 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ
สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๔๖,๓๔๐

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สําคัญตามธรรมชาติ เพ่ือทราบข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
ท่ีได้รับประโยชน์จากการจับสัตว์นํ้าจากแหล่งน้ําธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําตามแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ 

๒๕๔๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการค้ําประกันเงินกู้โครงการรับซื้อลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาด

วงพาณิชย์ตรวจสอบและจัดทําข้อมูล
โครงการท่ีเก่ียวกับสินค้าเกษตรชนิดต่าง ๆ ท่ีคาดว่าอาจจะเป็นหนี้สูญ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป สําหรับผลการดําเนินการ

กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้แทน
เพ่ือพิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ 

เห็นชอบแนวทางการบริหารและจัดการการปรับโครงสร้างหนี้โครงการฯ เพ่ือชําระหนี้สินให้แล้วเสร็จ

ขยายระยะเวลาการกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในอัตราต่ําสุดของเงิน
เฉลี่ย บวกร้อยละ ๑.๓๕ ต่อปี หรือต่ํากว่า 
ปี ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันท่ี 

งบประมาณจะจัดสรรเงินงบประมาณให้สําหรับโครงการฯ จนเสร็จสิ้น 
ให้กระทรวงการคลังเจรจาเง่ือนไขการกู้เงินกับธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือนําเสนอกระทรวงการคลังลงนาม

กระทรวงการคลังได้เจรจาต่อรองเง่ือนไขการขยายระยะเวลาการชําระหนี้และการค้ําประกันเงินกู้สําหรับโครงการฯ 
 

ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยฯ เพ่ือขยายระยะเวลาการชําระหนี้และปรับอัตราดอกเบี้ย 
ในส่วนของการค้ําประกัน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเสนอลงนามในสัญญาค้ําประกัน 

๒๕๕๖ โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน
และคนท่ี ๓ เป็นรองประธานกรรมการ 

วยการสํานักสถิติสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมท้ังให้คําปรึกษา 

โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงบประมาณ 

และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรเพ่ิมผู้แทนหน่วยงานกรมการข้าว กรมหม่อนไหม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓๔๐,๗๐๐ บาท นั้น เห็นควรให้



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีรองรั
และควรเพ่ิมคุ้มรวมกิจกรรมการบริการทางการเกษตร เช่น การรับจ้างไถด้วยรถแทรกเตอร์ การเก็บเก่ียวพืชผล เป็นต้น จัดเก็บข้อมูล
ผู้ประกอบการทางการเกษตร แยกประเภทครัวเรือน และธุรกิจหรือนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ และการปรับปรุ
จัดทํารายได้ประชาชาติ จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตภาคเกษตร เพิ่มการจําแนกประเภทและขนาดการใช้ปุ๋ยและ
สารปราบศัตรูพืชในไร่นาระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ
การจัดเก็บข้อมูลประมงน้ําจืด ให้ครอบคลุมครัวเรือนเกษตรกร และปริมาณการจับสัตว์น้ําในบริเวณแหล่งน้ําสําคัญตามธรรมชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ํา
ของเข่ือนภูมิพล ปี ๒๕๕๔ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จํานวน ๒๙๐ ราย เป็นเงิน ๒๒๔.๕๕๒ 
จะเร่งจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 
สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สถานการณ์การผลิตเหล็กในเดือนธันวาคม 
จะยังคงทรงตัวอยู่เนื่องจากสถานการณ์อุตสาหกรรมก่
แผ่นรีดร้อนอาจจะขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากการนําเข้าท่ีลดลงจากการท่ีกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดการไต่สวนการนําเข้าสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเจือโบรอนหรือโครเมียม 
ส่งผลทําให้ผู้ผลิตไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้และบางรายต้องหยุดการผลิตลง
  ๒. อุตสาหกรรมรถยนต์ ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนธันวาคม 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เนื่องจากความต้องการรถยนต์ของตลาดในประเทศท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายสิทธิ
ตามนโยบายรถคันแรก สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนธันวาคม 
ร้อยละ ๕๗ และส่งออกร้อยละ ๔๓ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้
  ๑. ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีรองรบัตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
และควรเพ่ิมคุ้มรวมกิจกรรมการบริการทางการเกษตร เช่น การรับจ้างไถด้วยรถแทรกเตอร์ การเก็บเก่ียวพืชผล เป็นต้น จัดเก็บข้อมูล
ผู้ประกอบการทางการเกษตร แยกประเภทครัวเรือน และธุรกิจหรือนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ และการปรับปรุ
จัดทํารายได้ประชาชาติ จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตภาคเกษตร เพิ่มการจําแนกประเภทและขนาดการใช้ปุ๋ยและ
สารปราบศัตรูพืชในไร่นาระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ/หรือ ปุ๋ยเคมี รวมท้ังสารปราบศัตรูพืชจากสารชีวภาพ และ

อบคลุมครัวเรือนเกษตรกร และปริมาณการจับสัตว์น้ําในบริเวณแหล่งน้ําสําคัญตามธรรมชาติ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพล ปี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ํา

โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว 
๕๕๒ ล้านบาท ยังคงเหลือค้างจ่าย จํานวน ๒๘๘ ราย คิดเป็นเงิน 

จะเร่งจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๑ ของปี ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สถานการณ์การผลิตเหล็กในเดือนธันวาคม 
จะยังคงทรงตัวอยู่เนื่องจากสถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศท่ียังคงทรงตัวอยู่ ในขณะท่ีเหล็กทรงแบนในส่วนของเหล็ก
แผ่นรีดร้อนอาจจะขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากการนําเข้าท่ีลดลงจากการท่ีกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดการไต่สวนการนําเข้าสินคา้
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืนๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับผู้นําเข้าในประเทศได้ใช้ช่องว่างทางภาษีนําเข้าสินค้า
เหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีเจือโบรอนหรือโครเมียม (โดยสําแดงว่าเป็นเหล็กอัลลอยด์) ท่ีนําเข้ามาจากท้ังจีนและเกาหลีเป็นปริมาณมาก 
ส่งผลทําให้ผู้ผลิตไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้และบางรายต้องหยุดการผลิตลง 

รมรถยนต์ ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื่องจากความต้องการรถยนต์ของตลาดในประเทศท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายสิทธิ

ตามนโยบายรถคันแรก สําหรับการผลิตรถยนต์ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ประมาณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๖/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

บตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 
และควรเพ่ิมคุ้มรวมกิจกรรมการบริการทางการเกษตร เช่น การรับจ้างไถด้วยรถแทรกเตอร์ การเก็บเก่ียวพืชผล เป็นต้น จัดเก็บข้อมูล
ผู้ประกอบการทางการเกษตร แยกประเภทครัวเรือน และธุรกิจหรือนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ และการปรับปรุง
จัดทํารายได้ประชาชาติ จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตภาคเกษตร เพิ่มการจําแนกประเภทและขนาดการใช้ปุ๋ยและ

หรือ ปุ๋ยเคมี รวมท้ังสารปราบศัตรูพืชจากสารชีวภาพ และ/หรือ สารเคม ี
อบคลุมครัวเรือนเกษตรกร และปริมาณการจับสัตว์น้ําในบริเวณแหล่งน้ําสําคัญตามธรรมชาติ 

เก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพล ปี ๒๕๕๔  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ํา

ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว 
ราย คิดเป็นเงิน ๑๙๗.๔๑๔ ล้านบาท ซึ่ง กฟผ. 

๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สถานการณ์การผลิตเหล็กในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ คาดว่าเหล็กทรงยาว
อสร้างในประเทศท่ียังคงทรงตัวอยู่ ในขณะท่ีเหล็กทรงแบนในส่วนของเหล็ก

แผ่นรีดร้อนอาจจะขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากการนําเข้าท่ีลดลงจากการท่ีกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดการไต่สวนการนําเข้าสินคา้
ผู้นําเข้าในประเทศได้ใช้ช่องว่างทางภาษีนําเข้าสินค้า

ท่ีนําเข้ามาจากท้ังจีนและเกาหลีเป็นปริมาณมาก 

คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ
เนื่องจากความต้องการรถยนต์ของตลาดในประเทศท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายสิทธิ

ณการว่าจะมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้ึนใหม่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
และสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย และอธิบดีกรมบัญชีกลา
และเลขานุการร่วม มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และกําหนดสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ กําหนดกรอบการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ 
และพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
รวมท้ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นต้น
  ๒. ให้คณะกรรมการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีได้รับกา
  ๓. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ
และคณะทํางาน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง ผลการประชมุคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี 
ดังนี ้
  ๑. ท่ีประชุมรับทราบแนวทางการให้คว
ท่ีได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจข้ันรุนแรง 
และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นําความเห็นของคณะกรรมการฯ 
ข้อมูล SMEs และการช่วยเหลือ SMEs โดยใช้กลไกระดับจังหวัดท่ีมีอยู่ เช่น ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
ประจําจังหวัดของกระทรวงแรงงาน โดยขยายบทบาทให้ครอบคลุมการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กั
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ๒. ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือรับเรื่องราวจาก
ความผันผวนทางเศรษฐกิจและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่าน 
เว็บไซต ์www.1111.go.th, อีเมล ์sme
ผู้ประกอบการ SMEs ทําเนียบรัฐบาล
  ๓. ท่ีประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดทําระบบทะเบียน
และต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมอบหมายปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์
ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่
เป็นประธาน 
  ๔. ท่ีประชุมเห็นชอบให้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัด รวมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าร
ในจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้ึนใหม่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย และอธิบดีกรมบัญชีกลา
และเลขานุการร่วม มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และกําหนดสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ กําหนดกรอบการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ

ะขนาดย่อม จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ 
และพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จัดทําระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
รวมท้ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นต้น

ให้คณะกรรมการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีได้รับกา
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ
จ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ผลการประชมุคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คร้ังท่ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ

ท่ีประชุมรับทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ท่ีได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจข้ันรุนแรง (เป็นรายกรณี) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นําความเห็นของคณะกรรมการฯ 

โดยใช้กลไกระดับจังหวัดท่ีมีอยู่ เช่น ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา
ประจําจังหวัดของกระทรวงแรงงาน โดยขยายบทบาทให้ครอบคลุมการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กั
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือรับเรื่องราวจาก SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความผันผวนทางเศรษฐกิจและต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่าน ๕ ช่องทาง คือ โทรศัพท์สายด่วน 

sme1111@opm.go.th, ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ และเดินทางมาร้องทุกข์ท่ีศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือ
ทําเนียบรัฐบาล 

ท่ีประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดทําระบบทะเบียน
หลือจากภาครัฐ โดยมอบหมายปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์

ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ SMEs โดยมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ท่ีประชุมเห็นชอบให้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัด รวมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และให้มีองค์ประกอบจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นท่ีปรึกษา รัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติท่ีได้รับมอบหมาย รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และกําหนดสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ กําหนดกรอบการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ

ะขนาดย่อม จัดทําแนวทางการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณการใช้เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ 
และพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และสาขาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม เป็นต้น 

ให้คณะกรรมการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ 
จ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

ผลการประชมุคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

ามช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นําความเห็นของคณะกรรมการฯ ท่ีเห็นควรจัดทําระบบทะเบียน
โดยใช้กลไกระดับจังหวัดท่ีมีอยู่ เช่น ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างข้ันต่ํา

ประจําจังหวัดของกระทรวงแรงงาน โดยขยายบทบาทให้ครอบคลุมการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ช่องทาง คือ โทรศัพท์สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๒๒, 

และเดินทางมาร้องทุกข์ท่ีศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือ

ท่ีประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดทําระบบทะเบียน SMEs ท่ีได้รับความเดือดร้อน
หลือจากภาครัฐ โดยมอบหมายปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์

โดยมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ท่ีประชุมเห็นชอบให้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดับจังหวัด รวมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ

าชการจังหวัดเป็นประธาน และให้มีองค์ประกอบจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก
๒๕๐๘-๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 
บุผนังภายใน และกระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ล
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได ้
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 
 เดือนมกราคม ๒๕๕๖  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี พ
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนมกราคม 
  ๑. ภาวะเศรษฐกิจอุตส
   ๑.๑ เศรษฐกิจไทยในปี พ
ขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ชะลอตัวลงจากไตรมาสท่ี 
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีขยายตัวร้อยละ 
การหดตัวของอุปสงค์ระหว่างประเทศ ขณะท่ีอุปสงค์ในประเทศโดยรวมยังขยายตัว ซึ่งประกอบด้วย การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ของครัวเรือน เป็นการขยายตัวจากการบริโภคสินค้าคงทน โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ รวมท้ังหมวดสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร
เครื่องดื่ม น้ําประปา ไฟฟ้า น้ํามันเช้ือเพลิง ยารักษาโรค การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐและการใช้จ่า
เพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวดีข้ึน ส่วนดุลการค้
   ๑.๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี พ
จะขยายตัวร้อยละ ๕.๕ สําหรับการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ
ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและการปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก
   ๑.๓. ภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเดือนมกราคม
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเฉพาะ Hard Disk Drive 
และการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี พ
ความเช่ือมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ
   ๑.๔ การค้าต่างประเทศในช่วง 
การส่งออกเริ่มกลับมาขยายตัวในเดือนตุลาคม 
ตลอดท้ัง ๑๐ เดือน มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 
   ๑.๕ การลงทุนท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ
ในเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๕ มีจํานวนท้ังสิ้น 
ท่ี BOI ตั้งไว้ ๖๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากต่างชาติมีความเช่ือมั่นเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับนักลงทุนท้ังไทยและต่างชาติรายเดิม
เริ่มฟ้ืนกิจการลงทุนและขยายการลงทุนในไทยเพ่ิมเติมอีกหลังเหตุการณ์น้ําท่วมในปีก่อน โดยประเภทกิจการที่ได้รับการอนุมัติ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไป

มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๔๓๙๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน

๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาปูพ้ืน กระเบื้องดินเผาเคลือบ
บุผนังภายใน และกระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ล

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๕ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแนวโน้มปี พ
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และแนวโน้มปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในไตรมาสท่ี 

ชะลอตัวลงจากไตรมาสท่ี ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีขยายตัวร้อยละ ๔.๔ และชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 
ท่ีขยายตัวร้อยละ ๓.๗ โดยปัจจัยท่ีทําให้อัตราการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสท่ี 

การหดตัวของอุปสงค์ระหว่างประเทศ ขณะท่ีอุปสงค์ในประเทศโดยรวมยังขยายตัว ซึ่งประกอบด้วย การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค
การบริโภคสินค้าคงทน โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ รวมท้ังหมวดสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร

เครื่องดื่ม น้ําประปา ไฟฟ้า น้ํามันเช้ือเพลิง ยารักษาโรค การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐและการใช้จ่า
เพ่ือการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวดีข้ึน ส่วนดุลการคา้และบริการเกินดุลเทียบกับท่ีขาดดุลในไตรมาสท่ีแล้ว

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี พ
สําหรับการประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 

นุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและการปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก 
ภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๕ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากช่วงเดียวกัน

Hard Disk Drive ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าสําเร็จรูป เป็นต้น การอุ
และการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมและดัชนี
ความเช่ือมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การค้าต่างประเทศในช่วง ๑๐ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขยายตัวข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่า
การส่งออกเริ่มกลับมาขยายตัวในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ทําให้ตลอดท้ัง ๑๐ เดือน การส่งออกขยายตัวข้ึนเล็กน้อย สําหรับการนําเข้า

เดือน มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 
การลงทุนท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ

มีจํานวนท้ังสิ้น ๑,๘๙๐ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนท้ังสิ้น ๗๗๓,๒๐๐ 
ล้านบาท เนื่องจากต่างชาติมีความเช่ือมั่นเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับนักลงทุนท้ังไทยและต่างชาติรายเดิม

เริ่มฟ้ืนกิจการลงทุนและขยายการลงทุนในไทยเพ่ิมเติมอีกหลังเหตุการณ์น้ําท่วมในปีก่อน โดยประเภทกิจการที่ได้รับการอนุมัติ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไป

มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน

เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาปูพ้ืน กระเบื้องดินเผาเคลือบ
บุผนังภายใน และกระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ลงวันท่ี ๗ 

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

และแนวโน้มปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายงาน
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ในไตรมาสท่ี ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี ๓ 

โดยปัจจัยท่ีทําให้อัตราการขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสท่ี ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ 
การหดตัวของอุปสงค์ระหว่างประเทศ ขณะท่ีอุปสงค์ในประเทศโดยรวมยังขยายตัว ซึ่งประกอบด้วย การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค

การบริโภคสินค้าคงทน โดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ รวมท้ังหมวดสินค้าไม่คงทน เช่น อาหาร 
เครื่องดื่ม น้ําประปา ไฟฟ้า น้ํามันเช้ือเพลิง ยารักษาโรค การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐและการใช้จ่าย

าและบริการเกินดุลเทียบกับท่ีขาดดุลในไตรมาสท่ีแล้ว 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๕-๕.๕ โดยมี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากช่วงเดียวกัน
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าสําเร็จรูป เป็นต้น การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

แต่ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมและดัชนี

ตัวข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่า
เดือน การส่งออกขยายตัวข้ึนเล็กน้อย สําหรับการนําเข้า

เดือน มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล ๑๔,๒๕๑.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
การลงทุนท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI 

๒๐๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเดิม
ล้านบาท เนื่องจากต่างชาติมีความเช่ือมั่นเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับนักลงทุนท้ังไทยและต่างชาติรายเดิม

เริ่มฟ้ืนกิจการลงทุนและขยายการลงทุนในไทยเพ่ิมเติมอีกหลังเหตุการณ์น้ําท่วมในปีก่อน โดยประเภทกิจการที่ได้รับการอนุมัติ



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

การส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุด คือ หมวดบริการและ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมีเงินลงทุน 
  ๒. สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนมกราคม 
   ๒.๑ อุตสาหกรรมการผลิ
เพ่ือรองรับเทศกาล สําหรับการจําหน่ายสินค้าในประเทศ คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน จากการท่ีประชาชนเพ่ิมการจับจ่าย
ใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเป็นผลด้านจิตวิทยาต่อค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาน้ํามันและราคาสินค้าในหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มท่ีจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
   ๒.๒ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าจะชะลอตัว
จากเดือนก่อน โดยตลาดท่ียังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นตลาดคู่ค้าหลักในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากการท่ี
ผู้บริโภคมีกําลังซื้อท่ีชะลอตัว ในขณะท่ีราคาสินค้าของไทยอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทําให้คาดว่าคําสั่งซื้อจากตลาด
กลุ่มนี้อาจจะลดลง 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ
 เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับท่ีนําไป
ทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ
ชนิดสุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้
 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐา
  การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
 ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ
และให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสําหรับประสานการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ สอดคล้อง
ตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีในข้ันตอนต่อไ
ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่ีต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว เที่ยงตรงและแม่นยํา รวมทั้งการกําหนดจุดเชื่อมต่อของระบบ
การคมนาคมขนส่งในภาพรวมด้วย และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงสาธ
ให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด
รวมท้ังให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ื
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

การส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุด คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภคมีเงินลงทุน ๒๘๘,๘๐๐ ล้านบาท รองลงมาคือ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมีเงินลงทุน ๑๕๕,๗๐๐ ล้านบาท และหมวดเคมี กระดาษ และพลาสติกมีเงินลงทุน 

สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 
อุตสาหกรรมการผลติและส่งออก คาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก่อน จากคําสั่งซื้อท่ีเพ่ิมข้ึนตามฤดูกาล

เพ่ือรองรับเทศกาล สําหรับการจําหน่ายสินค้าในประเทศ คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน จากการท่ีประชาชนเพ่ิมการจับจ่าย
และเป็นผลด้านจิตวิทยาต่อค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาน้ํามันและราคาสินค้าในหมวดอาหาร

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าจะชะลอตัว
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นตลาดคู่ค้าหลักในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากการท่ี

ผู้บริโภคมีกําลังซื้อท่ีชะลอตัว ในขณะท่ีราคาสินค้าของไทยอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทําให้คาดว่าคําสั่งซื้อจากตลาด

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับท่ีนําไป

ทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดให้งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่น
ชนิดสุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได ้

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน แ
การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ

เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ
และให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสําหรับประสานการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ สอดคล้อง
ตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีในข้ันตอนต่อไป ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงคมนาคมเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครอบคลุม
ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่ีต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว เที่ยงตรงและแม่นยํา รวมทั้งการกําหนดจุดเชื่อมต่อของระบบ
การคมนาคมขนส่งในภาพรวมด้วย และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงบประมาณท่ีเห็นควร
ให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด
รวมท้ังให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ื
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงาน

ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ล้านบาท รองลงมาคือ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
ล้านบาท และหมวดเคมี กระดาษ และพลาสติกมีเงินลงทุน ๑๑๔,๐๐๐ ล้านบาท 

ตและส่งออก คาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก่อน จากคําสั่งซื้อท่ีเพ่ิมข้ึนตามฤดูกาล
เพ่ือรองรับเทศกาล สําหรับการจําหน่ายสินค้าในประเทศ คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน จากการท่ีประชาชนเพ่ิมการจับจ่าย

และเป็นผลด้านจิตวิทยาต่อค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาน้ํามันและราคาสินค้าในหมวดอาหาร

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าจะชะลอตัว
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นตลาดคู่ค้าหลักในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากการท่ี

ผู้บริโภคมีกําลังซื้อท่ีชะลอตัว ในขณะท่ีราคาสินค้าของไทยอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทําให้คาดว่าคําสั่งซื้อจากตลาด

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่นําไปทําการแปลงสภาพ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับท่ีนําไป 
กําหนดให้งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลั่น

ชนิดสุราสามทับท่ีนําไปทําการแปลงสภาพเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามวิธีการท่ีอธิบดีกําหนด ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

น การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 

เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
และให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสําหรับประสานการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ สอดคล้อง

ให้กระทรวงคมนาคมเพ่ิมเติมข้อมูลให้ครอบคลุม
ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่ีต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว เที่ยงตรงและแม่นยํา รวมทั้งการกําหนดจุดเชื่อมต่อของระบบ

ารณสุขและสํานักงบประมาณท่ีเห็นควร
ให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 
รวมท้ังให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน     
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงาน     



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

  ๓. เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการจัดนิทรรศการ เรื่อง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศไทยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้นําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน 
เช่น แนวทางการบริหารจัดการความเป็นไปได้และความเหมาะสมคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและการลงทุน เป็นต้น ท้ังนี้ ให้มีกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสด
  ๔. ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเร่งรัดจัดทํา
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดําเนินการขนส่งของประเทศ พ
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันท่ี 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเง้ียบ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ
  ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดย
   ๑.๑ เห็นชอบการลงทุนของบริษัท กฟผ
วงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
(อัตราแลกเปลี่ยน ๓๑ บาท ต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ
   ๑.๒ เห็นชอบการร่วมทุนและอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนของโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเง้ียบ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ
   ๑.๓ เห็นชอบให้สัญญาผู้ถือหุ้น 
รวมท้ังเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการร่วมทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเง้ียบ 
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
  ๒. มอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัท กฟผ
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
  ๓. ให้ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควร
มีการจัดทําแผนบริหารโครงการด้านการระบายน้ําท่ีเหมาะสม เนื่องจากการเก็บกักน้ําจะ
ท้ังบริเวณเหนือเข่ือนและใต้เข่ือน ซึ่งอาจมีผลทําให้คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกท่ีมีการกักเก็บน้ําซึ่งระดับน้ํา
ท่ีสูงเกิดภาวะน้ํานิ่งจะทําให้เกิดการหมักน้ําเสียของอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ส่งผลให้คุณภาพน้ําเสื่
บางบริเวณอาจมีปริมาณน้ําเสีย หรือเกิดภาวะน้ํานิ่งทําให้เกิดภาวะน้ําเสียได้ หากมีการระบายลงสู่แหล่งน้ําต่าง ๆ เช่น แม่น้ําโขง 
อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําของประชาชนไทยในบริเวณนั้นได้ รวมท้ังต้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ํา ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 

 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการจัดนิทรรศการ เรื่อง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
งของประเทศไทยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้นําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน 

เช่น แนวทางการบริหารจัดการความเป็นไปได้และความเหมาะสมคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและการลงทุน เป็นต้น ท้ังนี้ ให้มีกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเร่งรัดจัดทํา
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดําเนินการขนส่งของประเทศ พ
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือจะได้นําเสนอรัฐสภาตามข้ันตอนต่อไปให้ทันก่อนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นโยบายพลังงาน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเง้ียบ ๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี ้

อนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดย 
เห็นชอบการลงทุนของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ํา

วงเงินการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ๓๐ จํานวน ๗๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
ดอลลาร์สหรัฐ) 

เห็นชอบการร่วมทุนและอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนของโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเง้ียบ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

เห็นชอบให้สัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ท่ีผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุ
รวมท้ังเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการร่วมทุนในโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเง้ียบ ๑ ใช้เง่ือนไขการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา

มอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด จัดทําข้อมูลเก่ียวกับ
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควร
มีการจัดทําแผนบริหารโครงการด้านการระบายน้ําท่ีเหมาะสม เนื่องจากการเก็บกักน้ําจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางน้ํา
ท้ังบริเวณเหนือเข่ือนและใต้เข่ือน ซึ่งอาจมีผลทําให้คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกท่ีมีการกักเก็บน้ําซึ่งระดับน้ํา
ท่ีสูงเกิดภาวะน้ํานิ่งจะทําให้เกิดการหมักน้ําเสียของอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ส่งผลให้คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลงได้ และในกรณีลําน้ําใต้เข่ือน
บางบริเวณอาจมีปริมาณน้ําเสีย หรือเกิดภาวะน้ํานิ่งทําให้เกิดภาวะน้ําเสียได้ หากมีการระบายลงสู่แหล่งน้ําต่าง ๆ เช่น แม่น้ําโขง 
อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําของประชาชนไทยในบริเวณนั้นได้ รวมท้ังต้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ํา ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการจัดนิทรรศการ เรื่อง การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
งของประเทศไทยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้นําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องให้ชัดเจน ครบถ้วน 

เช่น แนวทางการบริหารจัดการความเป็นไปได้และความเหมาะสมคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและการลงทุน เป็นต้น ท้ังนี้ ให้มีกิจกรรม

ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเร่งรัดจัดทํา
ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดําเนินการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จ 

เพ่ือจะได้นําเสนอรัฐสภาตามข้ันตอนต่อไปให้ทันก่อนการพิจารณา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเง้ียบ ๑ พร้อมอนุมัติ
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๒,๔๓๘ ล้านบาท 

เห็นชอบการร่วมทุนและอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนของโครงการไฟฟ้าพลังน้ําน้ําเง้ียบ ๑ ในสาธารณรัฐ

ท่ีผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
ใช้เง่ือนไขการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา 

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด จัดทําข้อมูลเก่ียวกับ

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นควร
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางน้ํา 

ท้ังบริเวณเหนือเข่ือนและใต้เข่ือน ซึ่งอาจมีผลทําให้คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกท่ีมีการกักเก็บน้ําซึ่งระดับน้ํา
อมโทรมลงได้ และในกรณีลําน้ําใต้เข่ือน

บางบริเวณอาจมีปริมาณน้ําเสีย หรือเกิดภาวะน้ํานิ่งทําให้เกิดภาวะน้ําเสียได้ หากมีการระบายลงสู่แหล่งน้ําต่าง ๆ เช่น แม่น้ําโขง 
อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําของประชาชนไทยในบริเวณนั้นได้ รวมท้ังต้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่อง 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิต เอทานอล จังหวัดตาก

คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน 
๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้
ในลุ่มน้ําแม่ตาว จังหวัดตาก ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
  ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดตั้งคณะทํางานเ
จากการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยมในลุ่มน้ําแม่ตาว จังหวัดตาก อย่างยั่งยืน และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ้างอิงอัตราเงินชดเชยตามระบบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย การดําเนินการใด
เกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบในระยะยาว ในส่วนของงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาก
หน่วยงานและสัดส่วนงบประมาณท่ีต้องรับผิดชอบให้ชัดเจน และขอให้ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ตามข้ันตอนต่อไป ท้ังนี้ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวก่อน และหากไม่เพียงพอ จึงให้ใช้จ่ายจากงบกลางดังกล่าว และในโอกาสต่อไป
โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องควรจะวางแผนและบริหารจัดการโดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของตนเองด้วย 
จัดตั้งคณะกรรมการสามฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรงงานเอทานอล และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือกําหนดแผนการปลูกอ้อยและการผลิตเอทานอลท่ีเหมาะสม รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยกับโรงงานเอทานอลในพ้ืนท่ีโครงการฯ ให้เป็นไปเช่นเดียวกับระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
กับโรงงานน้ําตาลทรายในภาพรวม เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณของรัฐท่ีอาจจําเป็นต้องใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีภา
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า รัฐบาลพม่าจะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซยาดานา
ให้กับไทยในช่วงวันท่ี ๔-๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
จะดําเนินการซ่อมแท่นขุดเจาะก๊าซท่ีมีการทรุดตัวลง และจะทําให้ประเทศไทยขาดแคลนก๊าซท่ีจะนําไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
สําหรับโรงไฟฟ้าในภาคตะวันตก จํานวน 
ได้ให้โรงไฟฟ้าราชบุรีเตรียมการเพ่ือเปลี่ยนไปใช้นํ้ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า รวมท้ังให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลื่อนการหยุด
ซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าบางแห่งในช่วงดังกล่าว 
การเจรจากับบริษัท Total เพ่ือขอให้เลื่อนกําหนดการซ่อมแท่นขุดเจาะก๊าซดังกล่าวออกไปเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ท่ีจะมีโรงงานปิดทําการเป็นจํานวนมาก ในเบื้องต้นทราบว่าอาจจะสามารถเลื่
ท้ังนี้ กระทรวงพลังงานจะจัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการรองรับภาระวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวในวันท่ี 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิต เอทานอล จังหวัดตาก

อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน 

บาท เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสําหรับผลิตเอทานอลที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยม
ในลุ่มน้ําแม่ตาว จังหวัดตาก ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
จากการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยมในลุ่มน้ําแม่ตาว จังหวัดตาก อย่างยั่งยืน และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ้างอิงอัตราเงินชดเชยตามระบบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย การดําเนินการใด
เกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบในระยะยาว ในส่วนของงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการทําการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยมท่ีเหมาะสมดําเนินการเก่ียวกับ
หน่วยงานและสัดส่วนงบประมาณท่ีต้องรับผิดชอบให้ชัดเจน และขอให้ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ตามข้ันตอนต่อไป ท้ังนี้ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter pays principle) 
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวก่อน และหากไม่เพียงพอ จึงให้ใช้จ่ายจากงบกลางดังกล่าว และในโอกาสต่อไป
โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องควรจะวางแผนและบริหารจัดการโดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ของตนเองด้วย นอกจากนี้ เห็นควรให้กระทรวงพลังงาน
จัดตั้งคณะกรรมการสามฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรงงานเอทานอล และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือกําหนดแผนการปลูกอ้อยและการผลิตเอทานอลท่ีเหมาะสม รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง

อ้อยกับโรงงานเอทานอลในพ้ืนท่ีโครงการฯ ให้เป็นไปเช่นเดียวกับระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
กับโรงงานน้ําตาลทรายในภาพรวม เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณของรัฐท่ีอาจจําเป็นต้องใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
ไปพิจารณาดําเนินการด้วย แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ เดือน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 

รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า รัฐบาลพม่าจะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซยาดานา
๒๕๕๖ เนื่องจากบริษัท Total ซึ่งเป็นบริษัทท่ีรับผิดชอบการขุดเจาะก๊าซในแหล่งก๊าซดังกล่าว

จะดําเนินการซ่อมแท่นขุดเจาะก๊าซท่ีมีการทรุดตัวลง และจะทําให้ประเทศไทยขาดแคลนก๊าซท่ีจะนําไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
วน ๖ แห่ง เป็นจํานวนรวมประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในการนี้ กระทรวงพลังงาน

ได้ให้โรงไฟฟ้าราชบุรีเตรียมการเพ่ือเปลี่ยนไปใช้นํ้ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า รวมท้ังให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลื่อนการหยุด
ซ่อมบํารุงโรงไฟฟ้าบางแห่งในช่วงดังกล่าว และให้เดินเครื่องโรงไฟฟ้าเก่าท้ังท่ีใช้น้ํามันเตาและดีเ

เพ่ือขอให้เลื่อนกําหนดการซ่อมแท่นขุดเจาะก๊าซดังกล่าวออกไปเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ท่ีจะมีโรงงานปิดทําการเป็นจํานวนมาก ในเบื้องต้นทราบว่าอาจจะสามารถเลื่อนเวลาออกไปจากกําหนดเดิมได้ประมาณ 
ท้ังนี้ กระทรวงพลังงานจะจัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการรองรับภาระวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพ่ือผลิต เอทานอล จังหวัดตาก  

อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน 

อยสําหรับผลิตเอทานอลที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยม

ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
พ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ

จากการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยมในลุ่มน้ําแม่ตาว จังหวัดตาก อย่างยั่งยืน และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรดําเนินการอย่างรอบคอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ้างอิงอัตราเงินชดเชยตามระบบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย การดําเนินการใด ๆ ไม่ควรทําให้
เกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายท้ังระบบในระยะยาว ในส่วนของงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ารทําการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีการปนเปื้อนสารแคดเมี่ยมท่ีเหมาะสมดําเนินการเก่ียวกับ
หน่วยงานและสัดส่วนงบประมาณท่ีต้องรับผิดชอบให้ชัดเจน และขอให้ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ

uter pays principle) สมควรให้บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวก่อน และหากไม่เพียงพอ จึงให้ใช้จ่ายจากงบกลางดังกล่าว และในโอกาสต่อไป 

นอกจากนี้ เห็นควรให้กระทรวงพลังงาน
จัดตั้งคณะกรรมการสามฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรงงานเอทานอล และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือกําหนดแผนการปลูกอ้อยและการผลิตเอทานอลท่ีเหมาะสม รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง

อ้อยกับโรงงานเอทานอลในพ้ืนท่ีโครงการฯ ให้เป็นไปเช่นเดียวกับระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
กับโรงงานน้ําตาลทรายในภาพรวม เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณของรัฐท่ีอาจจําเป็นต้องใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ 

รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรายงานว่า รัฐบาลพม่าจะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซยาดานา
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีรับผิดชอบการขุดเจาะก๊าซในแหล่งก๊าซดังกล่าว

จะดําเนินการซ่อมแท่นขุดเจาะก๊าซท่ีมีการทรุดตัวลง และจะทําให้ประเทศไทยขาดแคลนก๊าซท่ีจะนําไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในการนี้ กระทรวงพลังงาน

ได้ให้โรงไฟฟ้าราชบุรีเตรียมการเพ่ือเปลี่ยนไปใช้นํ้ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า รวมท้ังให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลื่อนการหยุด
เซลทดแทน ในขณะนี้อยู่ระหว่าง

เพ่ือขอให้เลื่อนกําหนดการซ่อมแท่นขุดเจาะก๊าซดังกล่าวออกไปเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
อนเวลาออกไปจากกําหนดเดิมได้ประมาณ ๒ วัน 

ท้ังนี้ กระทรวงพลังงานจะจัดการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

  ๒. การดําเนินมาตรการระยะสั้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการเพ่ือลดการใช้พลังงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง มาตรการลดใช้พลังง
  ๓. ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางการลดการใช้พลังงานสําหรับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังแนวทางและมาตรการ
ในระยะยาว แล้วนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เคร่ืองท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ 
เครื่องท่ี ๓-๔ จากเดิม กําหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
กันยายน ๒๕๖๐ โดยใช้กรอบวงเงินเดิมท่ีการไฟฟ้าฝ่
และเครื่องท่ี ๓-๔ ไปแล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ไฟฟ้าสูง (Peak Period) ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 
 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

การดําเนินมาตรการระยะสั้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการเพ่ือลดการใช้พลังงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ) อย่างเคร่งครัด 
ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางการลดการใช้พลังงานสําหรับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังแนวทางและมาตรการ
ฐมนตรีโดยด่วน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เคร่ืองท่ี ๓-๔ 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา 
จากเดิม กําหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็น กําหนดดําเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน 

โดยใช้กรอบวงเงินเดิมท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเคยได้รับอนุมัติโครงการฯ สําหรับเครื่องที่ 
๒๕๓๗ จํานวน ๒๑,๘๐๐ ล้านบาท เพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความต้องการ

ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

การดําเนินมาตรการระยะสั้น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการเพ่ือลดการใช้พลังงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ 

ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางการลดการใช้พลังงานสําหรับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังแนวทางและมาตรการ

 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุม

ซึ่งเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา 
เป็น กําหนดดําเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗-

ายผลิตแห่งประเทศไทยเคยได้รับอนุมัติโครงการฯ สําหรับเครื่องที่ ๑-๒ 
ล้านบาท เพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงท่ีมีความต้องการ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา
  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
  ๑.   กําหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้
ทบวง กรม ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และเป็นนิติบุคคล
  ๒.   กําหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งส่วนงาน และหน้าท่ีของส่วนงาน การรับสถานศึกษาอ่ืนเข้าสมทบ และอํานาจหน้าท่ี
ของมหาวิทยาลัย 
  ๓.   กําหนดให้มหาวิทยาลัย
และเงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน เป็นต้น และให้รายได้ของมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นรายได้ท่ีต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเ
  ๔.   กําหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง และคณาจารย์ประจําตามท่ีกําหนด กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 
และให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด
  ๕.   กําหนดให้มีสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรตามท่ีกําหนด และให้สภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์
มีหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 
  ๖.   กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการโดยตําแหน่ง 
และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด
  ๗.   กําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้
คณะกรรมการวิชาการมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด
  ๘.   กําหนดให้มีสภาอาจารย์ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีอําน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุม เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
  ๙.   กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด
  ๑๐. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
  ๑๑. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลั
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รัฐมนตรี
มีอํานาจและหน้าท่ีกํากับและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายการศึกษา 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญ ดังนี ้

กําหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้
ทบวง กรม ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และเป็นนิติบุคคล

กําหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งส่วนงาน และหน้าท่ีของส่วนงาน การรับสถานศึกษาอ่ืนเข้าสมทบ และอํานาจหน้าท่ี

กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ 
และเงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน เป็นต้น และให้รายได้ของมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นรายได้ท่ีต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

กําหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง และคณาจารย์ประจําตามท่ีกําหนด กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

หาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 
กําหนดให้มีสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรตามท่ีกําหนด และให้สภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์

กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการโดยตําแหน่ง 
และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

กําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้
คณะกรรมการวิชาการมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

กําหนดให้มีสภาอาจารย์ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด และให้จํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุม เป็นไปตามข้อบังคับ

กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กําหนดวาระ
งตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลั

เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รัฐมนตรี
มีอํานาจและหน้าท่ีกํากับและดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ

กําหนดให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน และเป็นนิติบุคคล 

กําหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งส่วนงาน และหน้าท่ีของส่วนงาน การรับสถานศึกษาอ่ืนเข้าสมทบ และอํานาจหน้าท่ี

มีรายได้จากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ 
และเงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน เป็นต้น และให้รายได้ของมหาวิทยาลัย

งินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
กําหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการโดยตําแหน่ง 

กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่ง และคณาจารย์ประจําตามท่ีกําหนด กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 

กําหนดให้มีสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรตามท่ีกําหนด และให้สภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์

กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการโดยตําแหน่ง 

กําหนดให้มีคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้

าจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด และให้จํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุม เป็นไปตามข้อบังคับ

กําหนดให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย กําหนดวาระ
งตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดี

เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รัฐมนตรี



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

  ๑๒. กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ การดํารงตํา
ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย ตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นต้น
 

๔.๒ นโยบายแรงงาน
 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวงเงิน 
สาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ใช้งบลงทุน จํานวน 
รวม ๗๙๕ อัตรา ใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดําเนินการให้
รายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ส่วนอัตราบุคลากรของโครงการ จํานวน 
ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
บริการด้านสุขภาพ) และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ และวันท่ี ๑๒ 
ทดแทนอัตราข้าราชการท่ีเกษียณอายุหรือ
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนบุคคลท่ีจะจ้างและอัตราจ้างได้ตามเหตุผลความจําเป็นโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกร
ภาครัฐ 
  ๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นเพ่ิมเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นควรบูรณาการ
แผนงานการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๓๐ บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล รวมท้ังความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเพ่ิมอัตราบุคลากรของโครงการฯ ให้พิจารณาการจ้างงานบุคลากรในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายไม่ใช่เฉพาะข้าราชการแต่เพียงอย่างเดียว 
ท้ังระบบ และจัดลําดับความสําคัญว่าสาขาวิชาชีพใดควรจะได้รับตําแหน่งข้าราชการเพ่ิม และพิจารณาแนวทางการจัดจ้างแบบจ้างเหมา
บริการ (outsource) สําหรับบุคลากรบางตําแหน่ง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย และให้กระทร
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดาํเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ การดํารงตํา
ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย ตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นต้น 

นโยบายแรงงาน 

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖   
ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค 

อนุมัติในหลักการโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค แผนงานระยะท่ี 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวงเงิน ๔,๔๕๓,๐๒๕.๗๔๐ บาท ประกอบด้วย แผนงานก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ

๒๕๕๖-๒๕๖๐ ใช้งบลงทุน จํานวน ๒,๓๐๐,๘๓๘,๕๐๐ บาท แผนงานจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ใช้งบลงทุน จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และแผนงานด้านบุคลากร โดยขออัตราบุคลากรใหม่

อัตรา ใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๒,๑๘๗,๒๔๐ บาท และสนับสนุนโครงการให้แล้วเสร็จ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดําเนินการให้มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ส่วนอัตราบุคลากรของโครงการ จํานวน 
ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง แนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการในภารกิจ

และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ท่ีกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งใช้วิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ทดแทนอัตราข้าราชการท่ีเกษียณอายุหรือว่างโดยเหตุอ่ืน รวมท้ังตําแหน่งท่ีจะกําหนดเพ่ิมใหม่ และตําแหน่งสําหรับบรรจุนักเรียนทุน
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนบุคคลท่ีจะจ้างและอัตราจ้างได้ตามเหตุผลความจําเป็นโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน

ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นเพ่ิมเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นควรบูรณาการ
แผนงานการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล รวมท้ังความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเพ่ิมอัตราบุคลากรของโครงการฯ ให้พิจารณาการจ้างงานบุคลากรในรูปแบบ
หลากหลายไม่ใช่เฉพาะข้าราชการแต่เพียงอย่างเดียว เพ่ือป้องกันความลักลั่นของการอนุมัติตําแหน่งเพิ่มใหม่ในระบบราชการ

ท้ังระบบ และจัดลําดับความสําคัญว่าสาขาวิชาชีพใดควรจะได้รับตําแหน่งข้าราชการเพ่ิม และพิจารณาแนวทางการจัดจ้างแบบจ้างเหมา
สําหรับบุคลากรบางตําแหน่ง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย และให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดาํเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ การดํารงตําแหน่ง และคณะกรรมการต่าง ๆ  
ส่วนราชการ การโอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย ตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระเบียบ 

แผนงานระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
บาท ประกอบด้วย แผนงานก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ

บาท แผนงานจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย ์
บาท และแผนงานด้านบุคลากร โดยขออัตราบุคลากรใหม ่

บาท และสนับสนุนโครงการให้แล้วเสร็จ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ส่วนอัตราบุคลากรของโครงการ จํานวน ๗๙๕ อัตรา 
เรื่อง แนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการในภารกิจ

และให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
ท่ีกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งใช้วิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ว่างโดยเหตุอ่ืน รวมท้ังตําแหน่งท่ีจะกําหนดเพ่ิมใหม่ และตําแหน่งสําหรับบรรจุนักเรียนทุน 
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนบุคคลท่ีจะจ้างและอัตราจ้างได้ตามเหตุผลความจําเป็นโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

รมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน

ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นเพ่ิมเติมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็นควรบูรณาการ
แผนงานการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

บาทรักษาทุกโรคของรัฐบาล รวมท้ังความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเพ่ิมอัตราบุคลากรของโครงการฯ ให้พิจารณาการจ้างงานบุคลากรในรูปแบบ

เพ่ือป้องกันความลักลั่นของการอนุมัติตําแหน่งเพิ่มใหม่ในระบบราชการ
ท้ังระบบ และจัดลําดับความสําคัญว่าสาขาวิชาชีพใดควรจะได้รับตําแหน่งข้าราชการเพ่ิม และพิจารณาแนวทางการจัดจ้างแบบจ้างเหมา

วงศึกษาธิการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดาํเนินการ



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 
นําแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ ตามท่ีกระ
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี ้
   ๑.๑ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
ท่ีถูกสุขลักษณะ รวมท้ังเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  ๑.๒ เป้าหมายความสําเร็จ ครัวเรือนไทยใช้ส้วมแบบ 
สาธารณะและสถานท่ีสาธารณะมีบริการ 
ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะท่ีสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 
การใช้ส้วมสาธารณะถูกสขุลักษณะ ร้อยละ 
สิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 
   ๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย ส้วมครัวเรือน และส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานท่ีสาธารณะ 
ได้แก่ แหลง่ท่องเท่ียว ร้านจําหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 
โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมสาธารณะริมทาง และห้างสรรพสินค้า
  ๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงคม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ท่ีเห็นควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่ม
ครัวเรือนและกลุ่มสาธารณะให้ชัดเจน โดยส้วมครัวเรือน ใช้มาตรการรณรงค์และจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้
โดยภาครัฐให้ความช่วยเหลือในการจัดหาส้วมนั่งราบเฉพาะกลุ่มคนจน และมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเท่านั้น ส้วมสาธารณะเอกชน 
แรงจูงใจโดยให้รางวัลและสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้บริการมีจิตสํานึกในเรื่องการรักษาความสะอาด ส้วมสาธารณะของราชการ
ท้องถ่ิน รณรงค์ในเรื่องความเป็นเจ้าของและสร้างความตระหนักให้ส้วมสะอาดเป็นภาพลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบ
ขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และส้วมสาธารณะสังกัดส่วนราชการอ่ืน ควรเน้นรูปแบบการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถประหยัด
ต้นทุนแก่องค์กร รวมท้ังให้ความสําคัญกับบทบาทของภาครั
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล อีกท้ังสามารถสร้างประโยชน์คืนกลับสู่ชุมชน เป็นต้น ไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
  ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการนําแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้ ให้เน้นในเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีจํานวนเพียงพ
ควบคู่กับการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบของส้วมให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้ส่งเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้วิธีการใช้ส้วม
ท่ีถูกสุขลักษณะตั้งแต่ในโรงเรียนด้วย 
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 

เห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
นําแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยแผนแม่บทฯ

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะ
ท่ีถูกสุขลักษณะ รวมท้ังเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

เป้าหมายความสําเร็จ ครัวเรือนไทยใช้ส้วมแบบ “ส้วมนั่งราบ” ร้อยละ ๙๐ ภายในปี
สาธารณะและสถานท่ีสาธารณะมีบริการ “ส้วมนั่งราบ” อย่างน้อย ๑ ท่ี ร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี พ
ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะท่ีสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี พ

ขลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ของผู้ใช้บริการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดการ
สิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลุ่มเป้าหมาย ส้วมครัวเรือน และส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานท่ีสาธารณะ 
งท่องเท่ียว ร้านจําหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 

โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมสาธารณะริมทาง และห้างสรรพสินค้า
ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ท่ีเห็นควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่ม
ครัวเรือนและกลุ่มสาธารณะให้ชัดเจน โดยส้วมครัวเรือน ใช้มาตรการรณรงค์และจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้
โดยภาครัฐให้ความช่วยเหลือในการจัดหาส้วมนั่งราบเฉพาะกลุ่มคนจน และมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเท่านั้น ส้วมสาธารณะเอกชน 
แรงจูงใจโดยให้รางวัลและสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้บริการมีจิตสํานึกในเรื่องการรักษาความสะอาด ส้วมสาธารณะของราชการ

ในเรื่องความเป็นเจ้าของและสร้างความตระหนักให้ส้วมสะอาดเป็นภาพลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบ
ขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และส้วมสาธารณะสังกัดส่วนราชการอ่ืน ควรเน้นรูปแบบการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถประหยัด
ต้นทุนแก่องค์กร รวมท้ังให้ความสําคัญกับบทบาทของภาครัฐในการสร้างนวัตกรรมสําหรับกําจัดสิ่งปฏิกูลให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล อีกท้ังสามารถสร้างประโยชน์คืนกลับสู่ชุมชน เป็นต้น ไปพิจารณา

ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รับไปดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการนําแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้ ให้เน้นในเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีจํานวนเพียงพ
ควบคู่กับการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบของส้วมให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้ส่งเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้วิธีการใช้ส้วม

 

นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

๒๕๕๙) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยแผนแม่บทฯ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะ

ท่ีถูกสุขลักษณะ รวมท้ังเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานบริการ

ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คนไทยมีพฤติกรรม

รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย ส้วมครัวเรือน และส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานท่ีสาธารณะ ๑๒ ประเภท 
งท่องเท่ียว ร้านจําหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ สถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง สถานศึกษา 

โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมสาธารณะริมทาง และห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/ดิสเคานต์สโตร ์
นาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ท่ีเห็นควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่ม
ครัวเรือนและกลุ่มสาธารณะให้ชัดเจน โดยส้วมครัวเรือน ใช้มาตรการรณรงค์และจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ส้วมนั่งราบ 
โดยภาครัฐให้ความช่วยเหลือในการจัดหาส้วมนั่งราบเฉพาะกลุ่มคนจน และมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเท่านั้น ส้วมสาธารณะเอกชน สร้าง
แรงจูงใจโดยให้รางวัลและสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้บริการมีจิตสํานึกในเรื่องการรักษาความสะอาด ส้วมสาธารณะของราชการส่วน

ในเรื่องความเป็นเจ้าของและสร้างความตระหนักให้ส้วมสะอาดเป็นภาพลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบและ
ขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และส้วมสาธารณะสังกัดส่วนราชการอ่ืน ควรเน้นรูปแบบการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถประหยัด

ฐในการสร้างนวัตกรรมสําหรับกําจัดสิ่งปฏิกูลให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล อีกท้ังสามารถสร้างประโยชน์คืนกลับสู่ชุมชน เป็นต้น ไปพิจารณา

ระชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการนําแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้ ให้เน้นในเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีจํานวนเพียงพอ และปลอดภัย
ควบคู่กับการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบของส้วมให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้ส่งเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้วิธีการใช้ส้วม    



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง สรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ตามแผน “อํานวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๘๔ มีผู้เสียชีวิต จํานวน 
โดยมูลเหตุสันนิษฐานของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
หรือยาบ้า สําหรับประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ
  ๒. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางราง ทางน้ํา และทางอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
จํานวน ๖ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จํานวน ๓ คน และผู้บาดเจ็บ จํานวน 
และผู้บาดเจ็บ จํานวน ๔ คน ส่วนทางอากาศ ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
  ๓. สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดกับผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ 
ผู้บาดเจ็บ จํานวน ๔๖ คน และรถคู่กรณีเสียชีวิต จํานวน 
ของพนักงานขับรถ ได้แก่ พนักงานขับรถโดยประมาท ตามหลังรถคันหน้าในระยะกระช้ันชิด ขับรถย้อนศร ขั
กําหนด เป็นต้น 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมครั้งท่ี 
เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
   ๑.๑ บริหารจัดการงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนตามวัตถุประสงค์เดิมท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ท้ังเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
และอ่ืนๆ โดยใช้ระเบียบคณะกรรมการบริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน พ
   ๑.๒ ดําเนินการตรวจสอบติดตามเงินคงค้างในบัญชีของหมู่บ้าน
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ัวประเทศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ
จากบัญชีเหล่านั้น นําส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
   ๑.๓ โครงการท่ีหมู่บ้าน
งบประมาณจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการระ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา) จํานวน ๒,

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
อํานวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 

มีผู้เสียชีวิต จํานวน ๒๓๔ คน ลดลงร้อยละ ๔.๘๘ และผู้บาดเจ็บ จํานวน ๑
โดยมูลเหตุสันนิษฐานของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓ ลําดับแรก คือ ขับรถเร็วเกินกําหนด คนหรือรถตัดหน้ากระช้ันชิด และเมาสุรา

ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ๓ ลําดับแรก คือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพบรรทุก 
รถยนต์นั่งสาธารณะ 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางราง ทางน้ํา และทางอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
คน และผู้บาดเจ็บ จํานวน ๓ คน ทางน้ํา เกิดอุบัติเหตุ จํานวน 

คน ส่วนทางอากาศ ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 
สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดกับผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ เกิดอุบัติเหตุท้ังสิ้น ๑๒ 

คน และรถคู่กรณีเสียชีวิต จํานวน ๑๓ คน โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมการขับรถ
ของพนักงานขับรถ ได้แก่ พนักงานขับรถโดยประมาท ตามหลังรถคันหน้าในระยะกระช้ันชิด ขับรถย้อนศร ขั

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม 
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรดีําเนินการ 
บริหารจัดการงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนตามวัตถุประสงค์เดิมท่ีได้รับจัดสรร
ชุมชน แต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ท้ังเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

และอ่ืนๆ โดยใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนว่าด้วยแนวทางการบริหารโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นแนวทางดําเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ดําเนินการตรวจสอบติดตามเงินคงค้างในบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีอยู่ในบัญชีท่ีสาขาของธนาคารออมสิน
ละธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ัวประเทศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน หากหมดความจําเป็น ให้ดึงเงิน
จากบัญชีเหล่านั้น นําส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

โครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีได้ทําประชาคมเสนอโครงการและผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการและ
งบประมาณจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด ก่อนสิ้นสุดวาระ (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม 

,๐๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ๒,๕๔๑ โครงการ เงินงบประมาณ ๖๒๘

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนอํานวยความสะดวก ปลอดภัย และมั่นคงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 
อํานวยความสะดวก มั่นคงและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖” ของหน่วยงาน

มีจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ๑,๐๘๒ ครั้ง 
๑,๑๔๖ คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘.๓๒ 

ลําดับแรก คือ ขับรถเร็วเกินกําหนด คนหรือรถตัดหน้ากระช้ันชิด และเมาสุรา
ลําดับแรก คือ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพบรรทุก ๔ ล้อ 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางราง ทางน้ํา และทางอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ทางราง เกิดอุบัติเหตุ 
คน ทางน้ํา เกิดอุบัติเหตุ จํานวน ๒ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จํานวน ๔ คน 

๑๒ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจํานวน ๑ คน 
คน โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมการขับรถ

ของพนักงานขับรถ ได้แก่ พนักงานขับรถโดยประมาท ตามหลังรถคันหน้าในระยะกระช้ันชิด ขับรถย้อนศร ขับรถเร็วเกินกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อน
มกราคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

บริหารจัดการงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนตามวัตถุประสงค์เดิมท่ีได้รับจัดสรร
ชุมชน แต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ท้ังเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

หารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนว่าด้วยแนวทางการบริหารโครงการ

ชุมชน ท่ีอยู่ในบัญชีท่ีสาขาของธนาคารออมสิน 
ละธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ัวประเทศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน หากหมดความจําเป็น ให้ดึงเงิน

ชุมชนท่ีได้ทําประชาคมเสนอโครงการและผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการและ
สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันท่ีรัฐบาล
๖๒๘,๕๐๓,๙๕๘ บาท ซึ่งเห็นว่า
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

ผ่านกระบวนการและข้ันตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว 
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการโอนเงิน เห็นควรนําโครงการดังกล่าวพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งโดยคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการท่ีจะจัดตั้งข้ึน เพ่ือดําเนินโครงการขับเคลื่อน
  ๒. เห็นชอบสนับสนุนโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ํา บรรเทาอุทกภัย ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวงเงินงบประมาณ 
ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนําเงินงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนท่ีมีอยู่เดิม
สนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งมีแผนดําเนินการต่อเนื่อง 
สําหรับปีต่อไปให้จัดทําแผนงาน/กิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนเป็นรายปีต่อเนื่องจนครบ 
  ๓. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเงินงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนท่ีมีอยู่เดิม
มาบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของโครงการดังกล่าวให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดําเนินงานสนับสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสมและเป็นการพัฒนา
แบบบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน โดยยึดพ้ืนท่ี
และประชาชนเป็นหลัก เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมี
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานผลการอนุญาตให้เหย่ือจากการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรี
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการอนุญาตให้นายธนกร ใส้เชอร์ หรือแซ่หวาง 
ในราชอาณาจักรไทย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตรวจพิสูจน์
สถานะบุคคลและหลักฐานทางทะเบียนของนายธนกร ใส้เชอร์ หรือแซ่หวาง บุคคลบนพ้ืนท่ีสู
ในประเทศไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ และขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ
การประสานให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทย
  ๒. กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจพิสูจน์สถานะบุคคลและหลักฐานทางทะเบียนของนายธนกรฯ โดยยืนยันได้ว่านายธนกรฯ
เคยมีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยจริง ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไ
ในราชอาณาจักรได้ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ
[เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ท่ีมิได้มีสัญชาติไทย 
  ๓. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความช่วยเหลือนายธนกรฯ ซึ่งเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม 
และสวัสดิการ รับตัวสอบข้อเท็จจริงประสานนําไปสอบปากคําท่ีกองบังคั
และได้นําไปสเก็ตภาพคนร้าย รวมท้ังส่งตรวจหาอายุท่ีแท้จริงท่ีสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตํารวจ ทราบผลว่ามีอายุประมาณ 
และได้ส่งเข้ารับการคุ้มครองท่ีสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดปทุมธานี และสถานคุ้มครอ
ตามลําดับ ซึ่งในระหว่างท่ีนายธนกรฯ อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดเชียงราย นั้น เจ้าหน้าท่ี
ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดเชียงราย จะนําไปตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยประสานนักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้ดําเนินการตามช่องทาง
นอกระบบ ประสานการเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านภาษาและดนตรี การติดตามการช่วยเหลือทางทะเบียนราษฎร์
จัดหางานให้ทําและการปรับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัว
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      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ผ่านกระบวนการและข้ันตอนต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้จัดสรรโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่หมู่บ้าน
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการโอนเงิน เห็นควรนําโครงการดังกล่าวพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งโดยคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการท่ีจะจัดตั้งข้ึน เพ่ือดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางท่ีปรับปรุงใหม่

เห็นชอบสนับสนุนโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ํา บรรเทาอุทกภัย ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๑๙,๒๗๕,๔๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ปี ตั้งแต่ พ
ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนําเงินงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนท่ีมีอยู่เดิม
สนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งมีแผนดําเนินการต่อเนื่อง ๕ ปี โดยจัดสรรเป็นรายปี ปีแรกสนับสนุนงบประมาณ 

กิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนเป็นรายปีต่อเนื่องจนครบ ๕ ป ี
เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นประธาน ทําหน้าท่ีบริหารโครงการขั
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเงินงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนท่ีมีอยู่เดิม
มาบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของโครงการดังกล่าวให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดําเนินงานสนับสนุนโครงการ

ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสมและเป็นการพัฒนา
แบบบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน โดยยึดพ้ืนท่ี
และประชาชนเป็นหลัก เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมภีูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานผลการอนุญาตให้เหย่ือจากการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการอนุญาตให้นายธนกร ใส้เชอร์ หรือแซ่หวาง 

นราชอาณาจักรไทย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตรวจพิสูจน์

สถานะบุคคลและหลักฐานทางทะเบียนของนายธนกร ใส้เชอร์ หรือแซ่หวาง บุคคลบนพ้ืนท่ีสงูท่ียังไม่มีบัตรประจําตัวแต่มีถ่ินพํานัก
ในประเทศไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ และขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางกลับเข้ามา

วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ
การประสานให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจพิสูจน์สถานะบุคคลและหลักฐานทางทะเบียนของนายธนกรฯ โดยยืนยันได้ว่านายธนกรฯ
เคยมีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยจริง ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงพิจารณาอนุญาตให้เดินทางเข้ามา

แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ท่ีมิได้มีสัญชาติไทย (

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความช่วยเหลือนายธนกรฯ ซึ่งเดินทางเข้ามา
ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมอบให้นักสังคมสงเคราะห์ประจําศูนย์บริการจุดเดียว กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ รับตัวสอบข้อเท็จจริงประสานนําไปสอบปากคําท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์
และได้นําไปสเก็ตภาพคนร้าย รวมท้ังส่งตรวจหาอายุท่ีแท้จริงท่ีสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตํารวจ ทราบผลว่ามีอายุประมาณ 
และได้ส่งเข้ารับการคุ้มครองท่ีสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดปทุมธานี และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจงัหวัดเชียงราย
ตามลําดับ ซึ่งในระหว่างท่ีนายธนกรฯ อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดเชียงราย นั้น เจ้าหน้าท่ี
ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดเชียงราย จะนําไปตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยประสานนักสังคมสงเคราะห์

บาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้ดําเนินการตามช่องทาง OSCC (ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี
นอกระบบ ประสานการเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านภาษาและดนตรี การติดตามการช่วยเหลือทางทะเบียนราษฎร์
จัดหางานให้ทําและการปรับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครอบครัว 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

เพียงแต่ยังไม่ได้จัดสรรโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากต้องตรวจสอบ
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการโอนเงิน เห็นควรนําโครงการดังกล่าวพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งโดยคณะกรรมการ/

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางท่ีปรับปรุงใหม ่
เห็นชอบสนับสนุนโครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ํา บรรเทาอุทกภัย ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และ
ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนําเงินงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนท่ีมีอยู่เดิม

ปี โดยจัดสรรเป็นรายปี ปีแรกสนับสนุนงบประมาณ ๑๔๔,๒๓๕,๐๐๐ บาท 

เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
เป็นประธาน ทําหน้าท่ีบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําเงินงบประมาณท่ีเหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชนท่ีมีอยู่เดิม
มาบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของโครงการดังกล่าวให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดําเนินงานสนับสนุนโครงการ

ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสมและเป็นการพัฒนา
แบบบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน โดยยึดพ้ืนท่ี

ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รายงานผลการอนุญาตให้เหย่ือจากการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการอนุญาตให้นายธนกร ใส้เชอร์ หรือแซ่หวาง เหยื่อจากการค้ามนุษย์เข้ามา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตรวจพิสูจน์
งท่ียังไม่มีบัตรประจําตัวแต่มีถ่ินพํานัก

ในประเทศไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ และขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเดินทางกลับเข้ามา
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใช้ประกอบ 

การประสานให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไทย 
กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจพิสูจน์สถานะบุคคลและหลักฐานทางทะเบียนของนายธนกรฯ โดยยืนยันได้ว่านายธนกรฯ 

ทยจึงพิจารณาอนุญาตให้เดินทางเข้ามา
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

(ข้อ ๓.๓.)] 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความช่วยเหลือนายธนกรฯ ซึ่งเดินทางเข้ามา

โดยมอบให้นักสังคมสงเคราะห์ประจําศูนย์บริการจุดเดียว กรมพัฒนาสังคม
บการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย ์

และได้นําไปสเก็ตภาพคนร้าย รวมท้ังส่งตรวจหาอายุท่ีแท้จริงท่ีสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตํารวจ ทราบผลว่ามีอายุประมาณ ๑๕-๑๖ ป ี
งและพัฒนาอาชีพชายจงัหวัดเชียงราย 

ตามลําดับ ซึ่งในระหว่างท่ีนายธนกรฯ อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดเชียงราย นั้น เจ้าหน้าท่ี
ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดเชียงราย จะนําไปตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยประสานนักสังคมสงเคราะห ์

ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี) และช่วยเหลือด้านการศึกษา
นอกระบบ ประสานการเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านภาษาและดนตรี การติดตามการช่วยเหลือทางทะเบียนราษฎร์ การฟ้ืนฟูเยียวยาสภาพจิตใจ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง แผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบแผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี 
ซึ่งเป็นแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีประเด็น
เร่งด่วน ได้แก่ การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงา
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประสิทธิภาพในการดําเนินคดี การอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและทํางานไ
การให้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมท้ังทรัพยากรในการดําเนินงานตามแผนแม่บทเร่งด่วน โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เร่งดําเนินการตามแผนแม่บทฯ และรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่
ทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
และตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอเพ่ิมเติมว่า เห็นควรเพ่ิมประเด็นเร่งด่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุขไว้ใน
แผนแม่บทฯ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
  ๒. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการใช้จ่ายหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยด่วน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ส่วนเรื่องอัตรากําลังส่วนราชการท่ี
ให้มีการบริหารกําลังคนและเกลี่ยอัตรากําลังจากทุกส่วนราชการภายในกระทรวงหรือกรมของตนก่อน ตามข้อสังเกตของสํานักงาน ก
ท้ังนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน ท่ีเห็นควรประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ให้นานาประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศได้รับทราบ และแก้ไขข้อความในแผนแม่บทฯ ให้ถูกต้อง ได้แก่ 
ประมงจังหวัด หน่วยงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมการจั
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย” 
ท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ พ
ท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และอนุญาตให้ทํางานได้
ในระหว่างรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
  ๓. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
และปราบปรามการค้ามนุษย์ท้ังระบบเพ่ือให้การดูแลและคุ้มครองแรงงาน เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ท้ังท่ีเป็นคนไทย
และคนต่างชาติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมท้ังประสานกระ
และการสื่อสารเพ่ือกําหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในลักษณะเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) 
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และให้ประสานกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนนําไปปฏิบัติได้
และเป็นเอกภาพเดียวกันต่อไป 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
แผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี 

เห็นชอบแผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี 
ซึ่งเป็นแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีประเด็น
เร่งด่วน ได้แก่ การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน การดูแลแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกัน

๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินคดี การอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและทํางานได้เป็นการช่ัวคราว การค้ามนุษย์กับการท่องเท่ียว
การให้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมท้ังทรัพยากรในการดําเนินงานตามแผนแม่บทเร่งด่วน โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เร่งดําเนินการตามแผนแม่บทฯ และรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
และตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอเพ่ิมเติมว่า เห็นควรเพ่ิมประเด็นเร่งด่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุขไว้ใน

ารณสุขเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการใช้จ่ายหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยด่วน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ส่วนเรื่องอัตรากําลังส่วนราชการท่ี
ให้มีการบริหารกําลังคนและเกลี่ยอัตรากําลังจากทุกส่วนราชการภายในกระทรวงหรือกรมของตนก่อน ตามข้อสังเกตของสํานักงาน ก
ท้ังนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน ท่ีเห็นควรประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ให้นานาประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศได้รับทราบ และแก้ไขข้อความในแผนแม่บทฯ ให้ถูกต้อง ได้แก่ “การดําเนินการของศูนย์ประสานงาน
ประมงจังหวัด หน่วยงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมการจดัหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า 

” รวมท้ัง “การดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว
ท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
เป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และอนุญาตให้ทํางานได้

ในระหว่างรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร” เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กํากับดูแลและบูรณาการการดําเนินการการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ท้ังระบบเพ่ือให้การดูแลและคุ้มครองแรงงาน เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ท้ังท่ีเป็นคนไทย
และคนต่างชาติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมท้ังประสานกระ
และการสื่อสารเพ่ือกําหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Service) โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และให้ประสานกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนนําไปปฏิบัติได้

 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

แผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี ๒๕๕๖ 

เห็นชอบแผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจําปี ๒๕๕๖ 
ซึ่งเป็นแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีประเด็น

น การดูแลแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกัน
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การเพ่ิม

ด้เป็นการช่ัวคราว การค้ามนุษย์กับการท่องเท่ียว 
การให้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของประเทศไทย รวมท้ังทรัพยากรในการดําเนินงานตามแผนแม่บทเร่งด่วน โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เร่งดําเนินการตามแผนแม่บทฯ และรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
และตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอเพ่ิมเติมว่า เห็นควรเพ่ิมประเด็นเร่งด่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุขไว้ใน

ารณสุขเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการใช้จ่ายหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยด่วน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ส่วนเรื่องอัตรากําลังส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับแผนแม่บทฯ 
ให้มีการบริหารกําลังคนและเกลี่ยอัตรากําลังจากทุกส่วนราชการภายในกระทรวงหรือกรมของตนก่อน ตามข้อสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ท้ังนี้ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน ท่ีเห็นควรประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ให้นานาประเทศ

การดําเนินการของศูนย์ประสานงาน
ดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า 

การดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว 
มีสาระสําคัญคือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าว 

เป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และอนุญาตให้ทํางานได้

มนุษย์กํากับดูแลและบูรณาการการดําเนินการการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ท้ังระบบเพ่ือให้การดูแลและคุ้มครองแรงงาน เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ท้ังท่ีเป็นคนไทย
และคนต่างชาติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมท้ังประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือกําหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

โดยสามารถประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และให้ประสานกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนนําไปปฏิบัติได้
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นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
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๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 
เชียงใหม่ พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก
(นายปลอดประสพ สุรัสวด)ี ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ประเภทจังหวัด 
   ๑.๑ จังหวัดเชียงราย เกิดไฟป่า 
   ๑.๒ จังหวัดเชียงใหม่ เกิดไฟป่า 
   ๑.๓ จังหวัดลําปาง เกิดไฟป่า 
(เกินค่ามาตรฐาน ๑๒๐) 
   ๑.๔ จังหวัดลําพูน เกิดไฟป่า 
   ๑.๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีรายงานการเกิดไฟป่า ค่า
   ๑.๖ จังหวัดน่าน เกิดไฟป่า 
   ๑.๗ จังหวัดแพร่ เกิดไฟป่า 
   ๑.๘ จังหวัดพะเยา เกิดไฟป่า 
   ๑.๙ จังหวัดตาก เกิดไฟป่า 
  ๒. ประเภทพ้ืนท่ี  
   ๒.๑ พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
   ๒.๒ พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
   ๒.๓ พ้ืนท่ีการเกษตร 
   ๒.๔ พ้ืนท่ีสํานักงาน
   ๒.๕ พ้ืนท่ีสองข้างทางหลวง 
   ๒.๖ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ๑๘ 
 

 
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือประจําสัปดาห์ท่ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 

เชียงใหม่ พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก) ในช่วง ๗ วัน ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ 
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

จังหวัดเชียงราย เกิดไฟป่า ๑ ครั้ง รวมพ้ืนท่ี ๒๓ ไร่ ค่า PM10 สูงสุด ๘๙
จังหวัดเชียงใหม่ เกิดไฟป่า ๑ ครั้ง รวมพ้ืนท่ี ๑ ไร่ ค่า PM10 สูงสุด ๘๖ 
จังหวัดลําปาง เกิดไฟป่า ๒๗ ครั้ง ค่า PM10 สูงสุด ๑๓๒ ณ สถานี สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ

จังหวัดลําพูน เกิดไฟป่า ๙๙ ครั้ง รวมพ้ืนท่ี ๒๔๘ ไร่ ค่า PM10 สูงสุด ๙๐
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีรายงานการเกิดไฟป่า ค่า PM10 สูงสุด ๔๕ 
จังหวัดน่าน เกิดไฟป่า ๑ ครั้ง รวมพ้ืนท่ี ๖๐ ไร่ ค่า PM10 สูงสุด ๖๔ 
จังหวัดแพร่ เกิดไฟป่า ๘ ครั้ง รวมพ้ืนท่ี ๑,๓๑๐ ไร่ ค่า PM10 สูงสุด ๑๐๙
จังหวัดพะเยา เกิดไฟป่า ๓ ครั้ง คดิเป็นพ้ืนท่ี ๙ ไร่ ค่า PM10 สูงสุด ๗๓ 
จังหวัดตาก เกิดไฟป่า ๑ ครั้ง รวมพ้ืนท่ี ๒๐๐ ไร่ ค่า PM10 สูงสุด ๖๘ 

พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ๒๒๐ จุด 
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ๑๖๑ จุด 
พ้ืนท่ีการเกษตร ๕๐ จุด 
พ้ืนท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ๑๐ จุด 
พ้ืนท่ีสองข้างทางหลวง ๑๐ จุด 

๑๘ จุด 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

จังหวัดภาคเหนือประจําสัปดาห์ท่ี ๑  
จังหวัดภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตร ี

๘๙ 
 

ณ สถานี สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 

๙๐ 

๑๐๙ 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง มติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี
   ๑.๑ เห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 
โดยให้นํามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบนปี 
ป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 
พิจารณาประกอบเพ่ือให้สอดคล้องกัน และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อไป
   ๑.๒ รับทราบการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดการปัญหาหมอกควันท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้
  ๒. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 
ไปพิจารณาตามอํานาจหน้าท่ี ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐ
ท่ีเห็นควรสร้างแนวกันไฟโดยปลูกพืชท่ีเหมาะสม เช่น พืชท่ีอุ้มน้ํามาก ๆ เพ่ือลดความรุนแรงของไฟป่า การถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านสุขภาพท้ังการป้องกันปัญหาทางสุขภาพท่ีเกิดจากหมอกควันและการรักษาเมื่อเกิดปั
การสํารวจและวิจัยอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ทราบข้อมูลสาเหตุปัญหาท่ีแท้จริงในระดับพ้ืนท่ี และการประสานความร่วมมือกับท้องถ่ิน
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระดับพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาและมีความสามารถในการสร้างความมีส่วนร่วมและเป็นท่ีย
ของชุมชนเพ่ือให้เกิดการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ียั่งยืน สําหรับมาตรการลดการเผาและการไม่ให้มีการเผา โดยเน้น
การควบคุมปราบปรามอย่างเข้มงวด อาจกระทบต่อบางพ้ืนท่ีและป่าบางประเภทท่ีมีความจําเป็นต้องใช้วิธี 
และป้องกันการลุกลามของไฟป่าอย่างรุนแรง จึงเห็นควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการช่วงเวลาในการเผา และวิธีการใช้ไฟให้สอดคล้อง
กับระบบนิเวศน์ของแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังควรเร่งศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทดแทนการเผาท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า เพ่ือชักจูง
ให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่า
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อความ นิยาม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมอบให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทําประกาศกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับการแก้
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนามต่อไป
  ๒. เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา
โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
พระนครเหนือ ชุดท่ี ๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตา

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
มติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เร่ือง การจัดการปัญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ

รับทราบมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
นายปลอดประสพ สุรัสวด)ี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้
เห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๕ เรื่อง การแก้ปัญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดยให้นํามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบนปี ๒๕๕๖ และการดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี ๒๕๕๖ เพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

กอบเพ่ือให้สอดคล้องกัน และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการต่อไป 
รับทราบการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายประดิษฐ สินธวณรงค์) กับสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และสํานักงา
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดการปัญหาหมอกควันท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
ไปพิจารณาตามอํานาจหน้าท่ี ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง และให้รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีเห็นควรสร้างแนวกันไฟโดยปลูกพืชท่ีเหมาะสม เช่น พืชท่ีอุ้มน้ํามาก ๆ เพ่ือลดความรุนแรงของไฟป่า การถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านสุขภาพท้ังการป้องกันปัญหาทางสุขภาพท่ีเกิดจากหมอกควันและการรักษาเมื่อเกิดปญัหาทางสุขภาพท่ีเกิดจากหมอกควัน 
การสํารวจและวิจัยอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ทราบข้อมูลสาเหตุปัญหาท่ีแท้จริงในระดับพ้ืนท่ี และการประสานความร่วมมือกับท้องถ่ิน
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระดับพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาและมีความสามารถในการสร้างความมีส่วนร่วมและเป็นท่ีย
ของชุมชนเพ่ือให้เกิดการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ียั่งยืน สําหรับมาตรการลดการเผาและการไม่ให้มีการเผา โดยเน้น
การควบคุมปราบปรามอย่างเข้มงวด อาจกระทบต่อบางพ้ืนท่ีและป่าบางประเภทท่ีมีความจําเป็นต้องใช้วิธี 

ามของไฟป่าอย่างรุนแรง จึงเห็นควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการช่วงเวลาในการเผา และวิธีการใช้ไฟให้สอดคล้อง
กับระบบนิเวศน์ของแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังควรเร่งศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทดแทนการเผาท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า เพ่ือชักจูง
ให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสมัครใจ ไปประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อความ นิยาม “อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมอบให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทําประกาศกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามดังกล่าว พร้อมกับให้นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

และสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนามต่อไป 
เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา

โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยให้ กฟผ

ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

เร่ือง การจัดการปัญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ  

๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

การแก้ปัญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการดําเนินการตามมาตรการ
๒๕๕๖ และ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

รับทราบการประสานความร่วมมือด้านงบประมาณของรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
กับสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดการปัญหาหมอกควันท่ีรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี ้
๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

มนตรีท่ีเก่ียวข้อง และให้รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีเห็นควรสร้างแนวกันไฟโดยปลูกพืชท่ีเหมาะสม เช่น พืชท่ีอุ้มน้ํามาก ๆ เพ่ือลดความรุนแรงของไฟป่า การถ่ายทอดองค์ความรู้

ญหาทางสุขภาพท่ีเกิดจากหมอกควัน 
การสํารวจและวิจัยอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ทราบข้อมูลสาเหตุปัญหาท่ีแท้จริงในระดับพ้ืนท่ี และการประสานความร่วมมือกับท้องถ่ิน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระดับพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาและมีความสามารถในการสร้างความมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนเพ่ือให้เกิดการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่ียั่งยืน สําหรับมาตรการลดการเผาและการไม่ให้มีการเผา โดยเน้น  
การควบคุมปราบปรามอย่างเข้มงวด อาจกระทบต่อบางพ้ืนท่ีและป่าบางประเภทท่ีมีความจําเป็นต้องใช้วิธี “ชิงเผา” เพ่ือกําจัดเช้ือเพลิง

ามของไฟป่าอย่างรุนแรง จึงเห็นควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการช่วงเวลาในการเผา และวิธีการใช้ไฟให้สอดคล้อง
กับระบบนิเวศน์ของแต่ละพ้ืนท่ี รวมท้ังควรเร่งศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทดแทนการเผาท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า เพ่ือชักจูง

๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า” ในประกาศกระทรวง
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมอบให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไขเพ่ิมเติมบทนิยามดังกล่าว พร้อมกับให้นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนา
หรือโครงการร่วมกับเอกชน ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า

เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยให้ กฟผ. 
มตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมท้ังให้นําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 
ต่อไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
  ๑. รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี พ
กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช
ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อมวลชน และประชาชน สาระสําคัญของการประชุมฯ ได้มีการอภิปรายเรื่อง 
“แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียว
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาสู่สังคมสีเขียวท้ังภายนอกประเทศและภายในประเทศท่ีสําคัญ รวมท้ังการกําหนด
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมสีเขียวในแต่ละมิติ แบ่งเป็น 
กลุ่มท่ี ๒ อุตสาหกรรมสะอาด : วิถีใหม่ของอุตสาหกรรมอนาคต กลุ่มท่ี 
และยั่งยืน กลุ่มท่ี ๔ การพัฒนาระบบขนส่งและพลังงาน เพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว กลุ่มท่ี 
สังคมสีเขียว : นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน และกลุ่มท่ี 
  ๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาประเทศสู่สังคมสีเขียวให้เช่ือมโยงและ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ 
 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
  ทรัพยากรธรรมชาติ
 

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ
 
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมท้ังให้นําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี ๒๕๕๕ เร่ือง อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

รายงานสรุปผลการประชุมประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว เมื่อวันท่ี 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นําชุมชน 
ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อมวลชน และประชาชน สาระสําคัญของการประชุมฯ ได้มีการอภิปรายเรื่อง 
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียว” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคส่

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาสู่สังคมสีเขียวท้ังภายนอกประเทศและภายในประเทศท่ีสําคัญ รวมท้ังการกําหนด
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสู่สังคมสีเขียวในแต่ละมิติ แบ่งเป็น ๗ กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ อนาคตเกษตรกรไทยสู่การเติบโตสีเขียว

วิถีใหม่ของอุตสาหกรรมอนาคต กลุ่มท่ี ๓ มุ่งสร้างสรรค์การท่องเท่ียวสีเขียว เพ่ือการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
การพัฒนาระบบขนส่งและพลังงาน เพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว กลุ่มท่ี ๕ เส้นทางสู่นวัตกรรมสีเขียว กลุ่มท่ี 

นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน และกลุ่มท่ี ๗ การรับมือภัยพิบัติภายใต้การเติบโตสีเขียว
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีการขับเคลื่อน

ประเด็นการพัฒนาประเทศสู่สังคมสีเขียวให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
๒๕๕๘ ต่อไป 

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมท้ังให้นําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เร่ือง อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

เรื่อง อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว เมื่อวันท่ี ๖ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

าติ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นําชุมชน 
ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อมวลชน และประชาชน สาระสําคัญของการประชุมฯ ได้มีการอภิปรายเรื่อง 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคส่วนเก่ียวกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาสู่สังคมสีเขียวท้ังภายนอกประเทศและภายในประเทศท่ีสําคัญ รวมท้ังการกําหนด

อนาคตเกษตรกรไทยสู่การเติบโตสีเขียว 
มุ่งสร้างสรรค์การท่องเท่ียวสีเขียว เพ่ือการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

เส้นทางสู่นวัตกรรมสีเขียว กลุ่มท่ี ๖ 
การรับมือภัยพิบัติภายใต้การเติบโตสีเขียว 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีการขับเคลื่อน
Country Strategy) และยุทธศาสตร์

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ 

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง การตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ และจังหวัดมุกดาหาร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ 
และจังหวัดมุกดาหาร ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ 
ราษฎร ณ บ้านเหล่าเรือ ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง รวมท้ังตรวจเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ําทิพย์
ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ใน ๑๗ อําเภอ ๑๖๑ ตําบล ๑,๗๗๒ หมู่บ้าน ประชาชนได้รั
ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ การขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชน การสํารวจและออกแ
เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองเพ่ือการเก็บกักน้ําเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง รว
  ๒. วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ การสํารวจและออกแบบเพ่ือฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองเพื่อการเก็บกัก
เพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง การขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชนและน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 
รวมท้ังมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎร 
  ๓. วันที่ ๑๖ กุมภาพัน
พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง และท่ีโรงเรียนโคกเขาพัฒนา ตําบลโคกมะม่วง
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(ภัยแล้ง) แล้ว จํานวน ๑๖ อําเภอ ๑๒๘ 
ความเสียหาย ๑๒๕,๘๓๓ ไร่ และพืชไร่ได้รับความเสียหาย 
ผู้ประสบภัย ได้แก่ การขุดลอกคลองช่องแมว เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง การขุดเจาะน้ําบาดาล เพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภค
บริโภคในชุมชนและน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร การสํารวจแล
เพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง รวมท้ังมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎร
  ๔. วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนชุมชนนาโสก ตํา
และท่ีวัดนิคมเกษตร บ้านดงหมู ตําบลดงหมู อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดมุกดาหาร
มีพ้ืนท่ีประสบภัยแล้งใน ๗ อําเภอ และได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้
น้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชนและน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร การสํารวจและออกแบบเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนา
แหล่งน้ําคูคลองเพ่ือการเก็บกักเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง การแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดท่ีทํากินให้กับทหารผ่า
โดยขอกันพ้ืนท่ีชุมชนออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมท้ังมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎร
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ และจังหวัดมุกดาหาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตรวจเยี่ยม
เหนือเมือง อําเภอเมือง รวมท้ังตรวจเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ําทิพย์

ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๓๗,๓๓๖ ครัวเรือน และได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ การขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชน การสํารวจและออกแ
เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองเพ่ือการเก็บกักน้ําเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง รวมท้ังมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎร

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และได้มอบหมายให้หน่วยงาน

วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ การสํารวจและออกแบบเพ่ือฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองเพื่อการเก็บกัก
เพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง การขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชนและน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 

 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง และท่ีโรงเรียนโคกเขาพัฒนา ตําบลโคกมะม่วง
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๑๒๘ ตําบล ๑,๕๔๔ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๗๓
ร่ได้รับความเสียหาย ๑๐,๓๕๒ ไร่ และได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ได้แก่ การขุดลอกคลองช่องแมว เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง การขุดเจาะน้ําบาดาล เพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภค
บริโภคในชุมชนและน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร การสํารวจและออกแบบเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองเพื่อการเก็บกักน้ํา
เพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง รวมท้ังมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎร 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร 
พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนชุมชนนาโสก ตําบลนาโสก อําเภอเมือง ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าหมี อําเภอดอนตาล
และท่ีวัดนิคมเกษตร บ้านดงหมู ตําบลดงหมู อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดมุกดาหาร

อําเภอ และได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ การขุดเจาะ
น้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชนและน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร การสํารวจและออกแบบเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนา
แหล่งน้ําคูคลองเพ่ือการเก็บกักเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง การแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดท่ีทํากินให้กับทหารผ่า
โดยขอกันพ้ืนท่ีชุมชนออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมท้ังมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎร 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๗ 

สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 

การตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ และจังหวัดมุกดาหาร  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย์ 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ได้ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตรวจเยี่ยม
เหนือเมือง อําเภอเมือง รวมท้ังตรวจเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีทําการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผาน้ําทิพย ์

ตําบลบึงงาม อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ครัวเรือน และได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ การขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชน การสํารวจและออกแบบ
มท้ังมอบเครื่องกันหนาวแก่ราษฎร 

ได้ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแร่ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และได้มอบหมายให้หน่วยงาน

วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ การสํารวจและออกแบบเพ่ือฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองเพื่อการเก็บกัก
เพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง การขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชนและน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 

ได้ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
พร้อมตรวจเยี่ยมราษฎร ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง และท่ีโรงเรียนโคกเขาพัฒนา ตําบลโคกมะม่วง 
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๗๓,๘๙๒ ครัวเรือน นาข้าวได้รับ
ไร่ และได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ได้แก่ การขุดลอกคลองช่องแมว เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง การขุดเจาะน้ําบาดาล เพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภค
ะออกแบบเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําคูคลองเพื่อการเก็บกักน้ํา

ได้ตรวจติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร 
บลนาโสก อําเภอเมือง ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าหมี อําเภอดอนตาล 

และท่ีวัดนิคมเกษตร บ้านดงหมู ตําบลดงหมู อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบว่า จังหวัดมุกดาหาร
องดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ การขุดเจาะ 

น้ําบาดาลเพ่ือผลิตน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในชุมชนและน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร การสํารวจและออกแบบเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนา
แหล่งน้ําคูคลองเพ่ือการเก็บกักเพ่ิมปริมาณน้ําในฤดูแล้ง การแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดท่ีทํากินให้กับทหารผ่านศึกนอกประจําการในรูปนิคม 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
 และบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 
ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ
พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ และการนําแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ
ของหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ จํานวน 
  ๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โดยมีแผนงาน/โครงการท่ีได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน 
ดําเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินกา
๑ แผนงาน/โครงการ 
  ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ
จํานวน ๒๒๐ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือดําเนินการ จํานวน 
ประกอบด้วย ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ งบประมาณท่ีได้รับ 
งบประมาณท่ีได้รับ ๕.๐๐๐๐ ล้านบาท 
  ๓. กรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ
การดําเนินงานเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 
และขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ
 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖
และบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 

ภายใต้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในปีงบประมาณ 
รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ และการนําแผนงาน

โครงการ และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ
ของหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ จํานวน ๘๑ หน่วยงาน สรุปได้ ดังนี ้

. ๒๕๕๕ มีหน่วยงานแจ้งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ จํานวน 
โครงการท่ีได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน ๓๒ แผนงาน/โครงการ เป็นเงิน 

โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ ๕ แผนงาน/โครงการ และไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากไม่เกิดภัย 

ศ. ๒๕๕๖ มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ ท่ีกําหนดให้ดําเนินการ 
โครงการ งบประมาณ ๔,๑๓๒.๕๘๔๓ ล้านบาท มีแผนงาน/โครงการได้รับงบประมาณประจํา

เพ่ือดําเนินการ จํานวน ๑๘ แผนงาน/โครงการ เป็นเงิน ๒,๕๔๔.๑๔๐๑ ล้านบาท ดําเนินการโดย 
ประกอบด้วย ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ งบประมาณท่ีได้รับ ๒,๕๓๗.๐๒๐๑ ล้านบาท ด้านการเตรียมความพร้อมรับภัย 

ล้านบาท และด้านการจัดการหลังเกิดภัย งบประมาณท่ีได้รับ ๒.๑๒๐๐ 
กรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานต่าง ๆ มีการดําเนินการปรับแผน

. ๒๕๕๗ ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณอ่ืน เจียดจ่ายงบประมาณปกติมาดําเนิ
และขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

๒๕๕๖) ภายใต้แผนแม่บทป้องกัน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยในปีงบประมาณ 

รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ และการนําแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มีหน่วยงานแจ้งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ จํานวน ๔๔ แห่ง 
โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๔๗.๔๒๓๔ ล้านบาท 

โครงการ และไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากไม่เกิดภัย 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ ท่ีกําหนดให้ดําเนินการ 
โครงการได้รับงบประมาณประจําปีงบประมาณ 

ล้านบาท ดําเนินการโดย ๘ หน่วยงาน 
ล้านบาท ด้านการเตรียมความพร้อมรับภัย 

๑๒๐๐ ล้านบาท 
หน่วยงานต่าง ๆ มีการดําเนินการปรับแผน 

ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณอ่ืน เจียดจ่ายงบประมาณปกติมาดําเนินโครงการ 

พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
 

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
 

 ๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
  และเอกชน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง การดําเนินงานบูรณาการแผนงาน
 และพัฒนา  
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบการดําเนินงานบูรณาการแผนงาน
การวิจัยและพัฒนา ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
   ๑.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในสังกัดเพ่ือบูรณาการแผนงาน
ของแผนงานรวมท้ังสิ้น ๔๖ แผนงาน ได้แก่
    ๑.๑.๑ ข้อ ๘
เพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมพร้อมรองรับอนาคต พัฒนาชีวิต และสร้างฐานความรู้ ประกอบด้วย 
    ๑.๑.๒ ข้อ ๘
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ ให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต 
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน 
    ๑.๑.๓ ข้อ ๘
และความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ
และมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วย 
   ๑.๒ ร่วมกับจังหวัดในการพิจารณาเพ่ือวางกรอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
โครงการ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
มกราคม ๒๕๕๖ ผลการประชุมมีข้อสรุปท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลักดันและดําเนินงานโครงก
จํานวน ๒๔ เรื่อง มีโครงการสําคัญ (Flagship) 
โครงการ Teak Valley โครงการ OTOP 
การจัดทํา No Fruit Fly Zone หรือพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม้ โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพสูงร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
การบริหารจัดการน้ําและปุ๋ย โครงการ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้

เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/โครงการสําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็นข้อ 

รับทราบการดําเนินงานบูรณาการแผนงาน/โครงการสําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็นข้อ 
การวิจัยและพัฒนา ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในสังกัดเพ่ือบูรณาการแผนงาน
แผนงาน ได้แก่ 

๘.๑ การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ 
เพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมพร้อมรองรับอนาคต พัฒนาชีวิต และสร้างฐานความรู้ ประกอบด้วย 

๘.๒ Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมาย
ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ ให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต 

๘.๓ การใช้ประโยชน์ Regional Science Park มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
และความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ/อุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
และมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกอบด้วย ๑ แผนงาน 

ร่วมกับจังหวัดในการพิจารณาเพ่ือวางกรอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดนําร่อง
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีสู่อาเซียนในกลุ่มล้านนาตะวันออก” 

ผลการประชุมมีข้อสรุปท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลักดันและดําเนินงานโครงก
Flagship) จํานวน ๙ โครงการ ซึ่งจะบรรจุโครงการไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ได้แก่ 
OTOP นาโน โครงการ Smart Space ศูนย์ป่าเศรษฐกิจ โครงการปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนแห่งชาติ 

หรือพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม้ โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพสูงร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
การบริหารจัดการน้ําและปุ๋ย โครงการ Thailand Delicious และโครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ืออนาคตล้านนาตะวันออก

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๙ 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู ้

เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

โครงการสําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็นข้อ ๘ การวิจัย

โครงการสําหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็นข้อ ๘ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานในสังกัดเพ่ือบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกัน และมีข้อสรุป

นการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ ๑ ของ GDP มีเป้าหมาย
เพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมพร้อมรองรับอนาคต พัฒนาชีวิต และสร้างฐานความรู้ ประกอบด้วย ๔๔ แผนงาน 

การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมาย
ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรวิจัยฯ ให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต 

มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ริมและพัฒนาเทคโนโลยี เกิดการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

ร่วมกับจังหวัดในการพิจารณาเพ่ือวางกรอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดนําร่อง

” ณ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี ๔-๕ 
ผลการประชุมมีข้อสรุปท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลักดันและดําเนินงานโครงการร่วมกันกับจังหวัดแพร่ 

โครงการ ซึ่งจะบรรจุโครงการไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ได้แก่ 
ศูนย์ป่าเศรษฐกิจ โครงการปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนแห่งชาติ        

หรือพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม้ โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพสูงร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
และโครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ืออนาคตล้านนาตะวันออก 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๐ 

   ๑.๓ กําหนดข้ันตอนท่ีจะดําเนิน
การดําเนินงานโครงการท้ัง ๒๔ เรื่อง ในจังหวัดแพร่สําเร็จลุล่วง อันจะนําไปสู่การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัด
   ๑.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบูรณาการแผนงานร่วมกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
เมื่อวันท่ี ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือเติมเต็มห่วงโซ่คุณค่า 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างแท้จริง
   ๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี 
กุล) ท่ีเห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการแผ
เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการกําหนดมาตรการการประเมินผลความสําเร็จของแต่ละแผนงาน รวมท้ังคํานึงถึงความพร้อมของนักวิจัย
ไปพิจารณาดําเนินการ 
  ๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและส
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรกําหนดเจ้าภาพของประเด็น
เรื่องท่ีจะดําเนินการ ๒๔ เรื่องให้ชัดเจน เพ่ือลดปัญหาการดําเนินงานท่ีมีความซ้ําซ้อนกันของแต่ละหน่วยงาน โครงการ
ควรมีการประสานกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โครงการ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการท่ีก่อให้เกิ
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่ีใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้าปุ๋ยเคมีอันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นทางปัจจัยการผลิต
ของประเทศอีกทางหนึ่ง และจัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจัยและพัฒนา และ
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณรายจ่ายของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการกระตุ้นภาคเอกชนให้ตระหนัก
ถึงความจําเป็นในการลงทุน วิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมท้ังมีการทบทวนการดําเนิ
โครงการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

กําหนดข้ันตอนท่ีจะดําเนินการบูรณาการกับกองทุนต่าง ๆ ของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน เพ่ือให้
เรื่อง ในจังหวัดแพร่สําเร็จลุล่วง อันจะนําไปสู่การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสเพื่อ

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัด 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบูรณาการแผนงานร่วมกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือเติมเต็มห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของท้ัง ๔๖ แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถตอบสนอง
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างแท้จริง 

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีเห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการแผนการดําเนินงานในภาพรวมและงบประมาณท่ีจะใช้ในแต่ละแผนงาน 
เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการกําหนดมาตรการการประเมินผลความสําเร็จของแต่ละแผนงาน รวมท้ังคํานึงถึงความพร้อมของนักวิจัย

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและส
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรกําหนดเจ้าภาพของประเด็น

เรื่องให้ชัดเจน เพ่ือลดปัญหาการดําเนินงานท่ีมีความซ้ําซ้อนกันของแต่ละหน่วยงาน โครงการ
านกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โครงการ OTOP นาโน ควรจัดระบบการจดสิทธิบัตรผลการวิจัย
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรม โครงการปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนแห่งชาติ ควรมีการพัฒนาให้มีการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่ีใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้าปุ๋ยเคมีอันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นทางปัจจัยการผลิต
ของประเทศอีกทางหนึ่ง และจัดลําดับความสําคัญของโครงการวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณรายจ่ายของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการกระตุ้นภาคเอกชนให้ตระหนัก
ถึงความจําเป็นในการลงทุน วิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมท้ังมีการทบทวนการดําเนิ
โครงการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

การบูรณาการกับกองทุนต่าง ๆ ของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน เพ่ือให้
เรื่อง ในจังหวัดแพร่สําเร็จลุล่วง อันจะนําไปสู่การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสเพื่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบูรณาการแผนงานร่วมกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถตอบสนอง

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัย
ท่ีเห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นการดําเนินงานในภาพรวมและงบประมาณท่ีจะใช้ในแต่ละแผนงาน 
เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการกําหนดมาตรการการประเมินผลความสําเร็จของแต่ละแผนงาน รวมท้ังคํานึงถึงความพร้อมของนักวิจัย 

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเห็นควรกําหนดเจ้าภาพของประเด็น

เรื่องให้ชัดเจน เพ่ือลดปัญหาการดําเนินงานท่ีมีความซ้ําซ้อนกันของแต่ละหน่วยงาน โครงการ Teak Valley 
านกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นาโน ควรจัดระบบการจดสิทธิบัตรผลการวิจัย
ดนวัตกรรม โครงการปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนแห่งชาติ ควรมีการพัฒนาให้มีการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีท่ีใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศเพ่ือทดแทนการนําเข้าปุ๋ยเคมีอันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นทางปัจจัยการผลิต
การใช้ประโยชน์กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณรายจ่ายของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการกระตุ้นภาคเอกชนให้ตระหนัก
ถึงความจําเป็นในการลงทุน วิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมท้ังมีการทบทวนการดําเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง การประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ ผลการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
แก่ประเทศเพ่ือนบ้านของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐา
คิดเป็นเงินรวมท้ังสิ้น ๑๐,๖๘๓.๗๐ 
๑๐,๕๔๗.๘๐ ล้านบาท และโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการท่ีแล้วเสร็จและครบกําหนดเวลาท่ีสามารถประเมินผลโครงการได้ จํานวน 
    ๑.๑.๑ โครงการเช่ือมโยงคมนาคมระหว่างไทย
เมียวด)ี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
    ๑.๑.๒ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเช่ือมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
    ๑.๑.๓ โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต 
    ๑.๑.๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําฮ่องวัดไต 
   ๑.๒ ผลการประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีแล้วเสร็จท้ัง 
พบว่า อยู่ในระดับดี-ดีมาก โดยทุกโครงการสอดคล้องกับค
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
นอกจากนี้ ทุกโครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
   ๑.๓ ข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการร่วมมือเพ่ือพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ
เป็นแนวทางการดําเนินงานต่อไป 
    ๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์การร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ
๓ ด้านหลัก คอื การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค
(Connectivity) การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ื
    ๑.๓.๒ การร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะนํา
รูปแบบการพัฒนาโครงการเช่ือมโยงคมนาคมระหว่างไทย
การคมนาคมขนส่งระหว่างกัน (Connectivity) 
เพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาเป็นประตูการค้า 
วัฒนธรรม และประเพณีระหว่างกัน 
    ๑.๓.๓ การร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือน
บ้านของประเทศไทย โดย สพพ. เป็นโอกาสหนึ่งท่ีสินค้าและบริการจากประเทศไทยสามารถกระจายไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ

รับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
ผลการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ

แก่ประเทศเพ่ือนบ้านของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน
ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐา

๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวม 
และโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ รวม ๒๐ โครงการ วงเงิน ๑๓๕.๙๐ 

มีโครงการท่ีแล้วเสร็จและครบกําหนดเวลาท่ีสามารถประเมินผลโครงการได้ จํานวน 
โครงการเช่ือมโยงคมนาคมระหว่างไทย-เมียนมาร์ จากเมียวดี-เชิงเขา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์
โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเช่ือมต่อระหว่างจังหวัดหนองคาย-ท่านาแล้ง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
โครงการปรับปรุงสนามบินระหว่างประเทศวัดไต (โครงการสนามบินวัดไต
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ําฮ่องวัดไต (โครงการร่องระบายน้ําฮ่องวัดไต

ผลการประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีแล้วเสร็จท้ัง 
ดีมาก โดยทุกโครงการสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน และนโยบายของไทยในการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
นอกจากนี้ ทุกโครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี

ข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการร่วมมือเพ่ือพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ

ยุทธศาสตร์การร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ
อ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค

การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Relationship) 

การร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะนํา
รูปแบบการพัฒนาโครงการเช่ือมโยงคมนาคมระหว่างไทย-เมียนมาร์ จากเมียวด-ีเชิงเขาตะนาวศรี ซึ่งพัฒนาโครงข่ายถนน เพ่ือเช่ือมโยง

Connectivity) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือพัฒนาเป็นประตูการค้า (Gateway) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว 

การร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือน
เป็นโอกาสหนึ่งท่ีสินค้าและบริการจากประเทศไทยสามารถกระจายไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

การประเมินผลโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ.  

ผลการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
องค์การมหาชน) (สพพ.) โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวม ๑๘ โครงการ วงเงิน 

๙๐ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 
มีโครงการท่ีแล้วเสร็จและครบกําหนดเวลาท่ีสามารถประเมินผลโครงการได้ จํานวน ๔ โครงการ คือ 

เชิงเขาตะนาวศรี (โครงการถนน

ท่านาแล้ง (โครงการรถไฟท่านาแล้ง) 

รสนามบินวัดไต) สปป.ลาว 
โครงการร่องระบายน้ําฮ่องวัดไต) สปป.ลาว 

ผลการประเมินโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีแล้วเสร็จท้ัง ๔ โครงการ 
วามต้องการของประเทศเพ่ือนบ้าน และนโยบายของไทยในการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
นอกจากนี้ ทุกโครงการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีและผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ 

ข้อเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการร่วมมือเพ่ือพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านของ สพพ. ในอนาคต เพ่ือใช้

ยุทธศาสตร์การร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ยังคงให้ความสําคัญกับ 
อ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว และการเสริมสร้าง

การร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะนํา
เชิงเขาตะนาวศรี ซึ่งพัฒนาโครงข่ายถนน เพ่ือเช่ือมโยง

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว 

การร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพ่ือน
เป็นโอกาสหนึ่งท่ีสินค้าและบริการจากประเทศไทยสามารถกระจายไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และ



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๒ 

เป็นการขยายกําลังการผลิตของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง จึงสมควรให้หน่วยงาน
ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในพิธีการทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าข้ามแดน
  ๒. ให้ สพพ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ
เก่ียวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางเศรษ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ และตามแนวชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง พร้อมท้ังประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินของโครงการแลว้เสรจ็ ไปพิจารณาดาํเนนิการดว้ย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่างไทยกับมาเลเซีย
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
ท้ังนี้ หากก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง สําหรับสาระสําคัญของบันทึก
ความเข้าใจฯ ได้แก่ 
    ๑.๑.๑ คูภ่าคีจะส่งเสริม กระชับ และพัฒนาความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬา
    ๑.๑.๒ แลกเปลี่ยนโครงการสําหรับเยาวชน เจ้าหน้าท่ี และผู้ฝึกสอน ตลอดจนสนับสนุนกีฬาของท้ังสองประเทศ
เช่น อุปกรณ์กีฬา การฝึกสอนกีฬา การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ๑.๑.๓ คู่ภาคีจะตัดสินใจร่วมกันในการดําเนินกิจกรรมตามความตกลง
    ๑.๑.๔ คู่ภาคีจะตัดสินใจร่วมกันในการจัดการด้านการเงินตามงบประมาณท่ีมี
    ๑.๑.๕ ภาคีจะดําเนินการตามความเหมาะสมหรือหารือในด้านสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อสิทธิและ
ประโยชน์ของภาคีตามการคุ้มครองแห่งชาติ
ทางปัญญาและความมั่นคง และเอกสารลับ ข้อสนเทศและข้อมูล
   ๑.๒ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจ 
ความเข้าใจฯ 
  ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรว
(Annual Consultation) ครั้งท่ี ๕ ระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับมาเลเซีย ในวันท่ี 
สําหรับภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกล่าว ให้กระทรวงก
ตามความจําเป็นต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เรื่อง ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) 
 กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม 
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

เป็นการขยายกําลังการผลิตของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง จึงสมควรให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในพิธีการทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าข้ามแดน

รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ
เก่ียวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ควรให้ความสําคัญกับแผนงาน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ และตามแนวชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน (Regional Investment Forum : RIF) 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) เป็นลําดับแรก และดําเนินการสํารวจ
และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง พร้อมท้ังประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินของโครงการแลว้เสรจ็ ไปพิจารณาดาํเนนิการดว้ย

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่างไทยกับมาเลเซีย

อนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ ดังนี ้
การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่างไทยกับมาเลเซีย 

ท้ังนี้ หากก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง สําหรับสาระสําคัญของบันทึก

ภาคีจะส่งเสริม กระชับ และพัฒนาความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬา
แลกเปลี่ยนโครงการสําหรับเยาวชน เจ้าหน้าท่ี และผู้ฝึกสอน ตลอดจนสนับสนุนกีฬาของท้ังสองประเทศ

เช่น อุปกรณ์กีฬา การฝึกสอนกีฬา การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คู่ภาคีจะตัดสินใจร่วมกันในการดําเนินกิจกรรมตามความตกลง 
คู่ภาคีจะตัดสินใจร่วมกันในการจัดการด้านการเงินตามงบประมาณท่ีมี
ภาคีจะดําเนินการตามความเหมาะสมหรือหารือในด้านสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อสิทธิและ

ประโยชน์ของภาคีตามการคุ้มครองแห่งชาติ ประโยชน์ด้านสาธารณะหรือแห่งชาติ หรือคําสั่งสาธารณะ การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาและความมั่นคง และเอกสารลับ ข้อสนเทศและข้อมูล 

ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจ (Full Powers) 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการประชุมหารือประจําปี
ระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับมาเลเซีย ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 

สําหรับภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกล่าว ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามความจําเป็นต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการประชุมหารือประจําปี คร้ังท่ี 

กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการประชุมหารือประจําปี ครั้งท่ี 
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับเอกสารแถลงข่าวร่วม

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ต่างๆ ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในพิธีการทางด้านการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าข้ามแดน 

รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ
ฐกิจแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ควรให้ความสําคัญกับแผนงาน/โครงการซึ่งจะดําเนินการ

Regional Investment Forum : RIF) ภายใต้
เป็นลําดับแรก และดําเนินการสํารวจ

และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง พร้อมท้ังประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินของโครงการแลว้เสรจ็ ไปพิจารณาดาํเนนิการดว้ย 

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่างไทยกับมาเลเซีย 

การจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
ท้ังนี้ หากก่อนการลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง สําหรับสาระสําคัญของบันทึก

ภาคีจะส่งเสริม กระชับ และพัฒนาความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬา 
แลกเปลี่ยนโครงการสําหรับเยาวชน เจ้าหน้าท่ี และผู้ฝึกสอน ตลอดจนสนับสนุนกีฬาของท้ังสองประเทศ 

คู่ภาคีจะตัดสินใจร่วมกันในการจัดการด้านการเงินตามงบประมาณท่ีม ี
ภาคีจะดําเนินการตามความเหมาะสมหรือหารือในด้านสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อสิทธิและ

ประโยชน์ด้านสาธารณะหรือแห่งชาติ หรือคําสั่งสาธารณะ การคุ้มครองทรัพย์สิน

Full Powers) ให้ผู้ลงนามในการลงนามบันทึก

งการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างการประชุมหารือประจําป ี
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ เมืองปุตราจายา 

ารท่องเท่ียวและกีฬาขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ว่าด้วยผลการประชุมหารือประจําปี คร้ังท่ี ๕ ระหว่างนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยผลการประชุมหารือประจําปี ครั้งท่ี ๕ 
มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับเอกสารแถลงข่าวร่วม 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

ท่ีประเทศไทยจัดทํากับประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับความร่วมมือท่ีไทยกับมาเลเซียประสงค์จะดําเนินการร่วมกัน
ในระยะต่อไป 
  ๒. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่สอดคล้องกับนโยบายแล
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา
 ของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีชายแดน
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
  ๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีชายแดน 
Sector in the Joint Border Areas) 
(technical cooperation) ในการส่งเสริมข้อเสนอด้านการพัฒนาโดยภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซึ่งสาขาความร่วมมือท่ีประสงค์ให้เกิด
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนใน ๔ สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ อุต
  ๑.๒ อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ
  ๑.๓ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้
 ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เก่ียวกับการดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการระหว่างไทยกับมาเลเซีย ควรดําเนินการตามข้อผูกพันของกรอบความตกลงต่าง
(AEC) ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เห็นควรบริหารจัดการโดยคํานึงถึง
ความพร้อมในด้านแหล่งทุนและทรัพยากรของท้ังสอง
Co-operation ให้เพ่ิมเติมในข้อ (b) Power Industry and Alternative Energy 
(d) Heavy Industries and SMEs เนื่องจากสาขาพลังงานทางเลือก 
ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนให้ความสนใจและการยอมรับมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และใน
โดยท่ีกลไกภาครัฐท่ีดําเนินงานความร่วมมือในพ้ืนท่ีชายแดนระหว่างไทย
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย 
ของภาคเอกชนท่ีจะเป็นหลักในการประสานความเช่ือมโยงและผลักดันการดําเนินงานกิจกรรมในสาขาความร่วมมือท่ีได้กําหนด
ร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เห็นควรเพ่ิมเติมประเด็นในสาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาในการขับเคลื่อน
การผลิตธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาล เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็
การดําเนินธุรกิจฮาลาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาติ
เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ท่ีประเทศไทยจัดทํากับประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับความร่วมมือท่ีไทยกับมาเลเซียประสงค์จะดําเนินการร่วมกัน

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่สอดคล้องกับนโยบายแล
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา
ของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีชายแดน 

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีชายแดน (Memorandum of Understanding on the Proposed Development by the Private
Sector in the Joint Border Areas) มีวัตถุประสงค์เพ่ือริเริ่มและส่งเสริมโครงการความร่วมมือด้านเทคนิคและวิชาการ 

ในการส่งเสริมข้อเสนอด้านการพัฒนาโดยภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซึ่งสาขาความร่วมมือท่ีประสงค์ให้เกิด
สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมหนัก

อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์

ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เก่ียวกับการดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ารระหว่างไทยกับมาเลเซีย ควรดําเนินการตามข้อผูกพันของกรอบความตกลงต่าง ๆ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เห็นควรบริหารจัดการโดยคํานึงถึง
ความพร้อมในด้านแหล่งทุนและทรัพยากรของท้ังสองประเทศ รวมท้ังปรับปรุงสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ใน

b) Power Industry and Alternative Energy ในข้อ (c) Rubber and Oil Palm 
เนื่องจากสาขาพลังงานทางเลือก ปาล์มน้ํามัน และ SMEs เป็นสาขาท่ีมีศักยภาพสูง ประกอบกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนให้ความสนใจและการยอมรับมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และใน Paragraph 
โดยท่ีกลไกภาครัฐท่ีดําเนินงานความร่วมมือในพ้ืนท่ีชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย มีกรอบคณะกรรมการว่าด้

มาเลเซีย (JDS) อยู่แล้ว ดังนั้น Joint Committee ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ นี้ควรเป็นบทบาท
ของภาคเอกชนท่ีจะเป็นหลักในการประสานความเช่ือมโยงและผลักดันการดําเนินงานกิจกรรมในสาขาความร่วมมือท่ีได้กําหนด

งเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เห็นควรเพ่ิมเติมประเด็นในสาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาในการขับเคลื่อน
การผลิตธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาล เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและ
การดําเนินธุรกิจฮาลาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาติ
เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

ท่ีประเทศไทยจัดทํากับประเทศต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับความร่วมมือท่ีไทยกับมาเลเซียประสงค์จะดําเนินการร่วมกัน

หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่สอดคล้องกับนโยบายและไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา

เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือ
Memorandum of Understanding on the Proposed Development by the Private 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือริเริ่มและส่งเสริมโครงการความร่วมมือด้านเทคนิคและวิชาการ 

ในการส่งเสริมข้อเสนอด้านการพัฒนาโดยภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซึ่งสาขาความร่วมมือท่ีประสงค์ให้เกิด
สาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมหนัก 

หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เก่ียวกับการดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ๆ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เห็นควรบริหารจัดการโดยคํานึงถึง

ประเทศ รวมท้ังปรับปรุงสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ใน Paragraph 2 : Areas of 
c) Rubber and Oil Palm และในข้อ 
เป็นสาขาท่ีมีศักยภาพสูง ประกอบกับ
Paragraph 4 : Joint Committee 

มาเลเซีย มีกรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วม 
ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ นี้ควรเป็นบทบาท

ของภาคเอกชนท่ีจะเป็นหลักในการประสานความเช่ือมโยงและผลักดันการดําเนินงานกิจกรรมในสาขาความร่วมมือท่ีได้กําหนด
งเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เห็นควรเพ่ิมเติมประเด็นในสาขาความร่วมมือด้านการพัฒนาในการขับเคลื่อน

การผลิตธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาล เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
นต้นทุนสําคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตและ

การดําเนินธุรกิจฮาลาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาต ิ



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๔ 

๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมอาเซียน
Meeting on Agriculture and Forestry
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ระหว่างอาเซียนและอินเดีย 
โดยให้ ASEAN-India Working Group on Agriculture and Forestry 
ด้วยการวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพ 
(2011-2015) ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย
และป่าไม้ ในประเด็นท่ีสนใจร่วมกัน ด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้
นักวิทยาศาสตร์ สถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวเนื่องกับด้านการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย ด้านการส่งเสริม
การเสริมสร้างศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาตามท่ีได้เห็นชอบร่วมกัน และด้านการเปิ
ของอาเซียนและอินเดีย รวมท้ังยุวเกษตรกรได้เรียนรู้และพัฒนาการทําการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการบริหารจัดการ
โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
  ๒. อาเซียนควรให้มีการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การผลิต
ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์การเกษตร รวมท้ังจัดทําโครงการ
ความร่วมมือร่วมกัน เช่น การวิจัยข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาระหว่างอาเซียนและอินเดีย เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร และสร้างความมั่นคงด้าน
ด้านอาหารและการควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน
  ๓. ท่ีประชุมเห็นควรให้มีการพัฒนานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของเยาวชนเกษตร เพ่ือพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืนในภูมิภาค และดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างยุวเกษตรกร เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพเกษตรกร
เพ่ิมมากข้ึน 
  ๔. ท่ีประชุมเห็นชอบให้
ด้านการเกษตร สร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือ
  ๕. ท่ีประชุมรับทราบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อาเซียน
สภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร (ASEAN
โดยพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร ลดผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง น้ําท่วม และฝนตกหนักในภูมิภาค
  ๖. ที่ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิตอาหารและการแลกเป
ระหว่างอาเซียนและอินเดีย เพ่ือประกอบการวางแผนด้านความมั่นคงอาหาร โดยให้เจ้าหน้าท่ีอาวุโสจัดทําโครงการความร่วมมือ
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการสต๊อค การจัดหาธัญพืชให้เพียงพอ การให้ประชาชนท่ีด้อยโอกาสสามารถ
เข้าถึงอาหารได้ รวมท้ังความโปร่งใสด้านการตลาด
 

 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ คร้ังท่ี ๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ 

Meeting on Agriculture and Forestry-AIMMAF) ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ระหว่างอาเซียนและอินเดีย 
India Working Group on Agriculture and Forestry ดําเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหาร 

ด้วยการวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพ และความร่วมมือทางวิชาการตาม ASEAN-India Medium term Plan of Action
ต่อไป ซึ่งประกอบด้วย Action Programmes ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร 

และป่าไม้ ในประเด็นท่ีสนใจร่วมกัน ด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตร
นักวิทยาศาสตร์ สถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวเนื่องกับด้านการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย ด้านการส่งเสริม
การเสริมสร้างศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาตามท่ีได้เห็นชอบร่วมกัน และด้านการเปิ
ของอาเซียนและอินเดีย รวมท้ังยุวเกษตรกรได้เรียนรู้และพัฒนาการทําการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการบริหารจัดการ

อาเซียนควรให้มีการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การผลิต
เกษตรอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์การเกษตร รวมท้ังจัดทําโครงการ

ความร่วมมือร่วมกัน เช่น การวิจัยข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาระหว่างอาเซียนและอินเดีย เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเบื้องต้น ท่ีประชุมเห็นควรให้อินเดียจัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและการควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน 

ท่ีประชุมเห็นควรให้มีการพัฒนานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของเยาวชนเกษตร เพ่ือพัฒนาการเกษตร
ครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างยุวเกษตรกร เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพเกษตรกร

ท่ีประชุมเห็นชอบให้ ASEAN-India Agri Expo เป็นเวทีให้เกษตรกรและภาคเอกชนได้มีโอกาสนําเสนอนวัตกรรม
ด้านการเกษตร สร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนในภาคการเกษตร

ท่ีประชุมรับทราบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย เพ่ือการปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
ASEAN-India Roadmap on Climate Change Adaptation and Mitigation in Agriculture Sector)

โดยพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร ลดผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง น้ําท่วม และฝนตกหนักในภูมิภาค 

ที่ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิตอาหารและการแลกเป
ระหว่างอาเซียนและอินเดีย เพ่ือประกอบการวางแผนด้านความมั่นคงอาหาร โดยให้เจ้าหน้าท่ีอาวุโสจัดทําโครงการความร่วมมือ
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการสต๊อค การจัดหาธัญพืชให้เพียงพอ การให้ประชาชนท่ีด้อยโอกาสสามารถ

วมท้ังความโปร่งใสด้านการตลาด 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 

อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN-India Ministerial 
๒๕๕๕ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 

ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ระหว่างอาเซียนและอินเดีย 
ดําเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหาร 

India Medium term Plan of Action 
ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร 

าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตร 
นักวิทยาศาสตร์ สถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวเนื่องกับด้านการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย ด้านการส่งเสริม
การเสริมสร้างศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาตามท่ีได้เห็นชอบร่วมกัน และด้านการเปิดโอกาสให้เกษตรกร
ของอาเซียนและอินเดีย รวมท้ังยุวเกษตรกรได้เรียนรู้และพัฒนาการทําการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการบริหารจัดการ 

อาเซียนควรให้มีการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การผลิต
เกษตรอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์การเกษตร รวมท้ังจัดทําโครงการ

ความร่วมมือร่วมกัน เช่น การวิจัยข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาระหว่างอาเซียนและอินเดีย เพื่อเพิ่มผลผลิต
อาหาร ซึ่งเบื้องต้น ท่ีประชุมเห็นควรให้อินเดียจัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือสร้างความมั่นคง

ท่ีประชุมเห็นควรให้มีการพัฒนานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการของเยาวชนเกษตร เพ่ือพัฒนาการเกษตร
ครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างยุวเกษตรกร เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพเกษตรกร

เป็นเวทีให้เกษตรกรและภาคเอกชนได้มีโอกาสนําเสนอนวัตกรรม
ด้านการลงทุนในภาคการเกษตร 
อินเดีย เพ่ือการปรับตัวและการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง

India Roadmap on Climate Change Adaptation and Mitigation in Agriculture Sector) 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือสร้างความมั่นคง

ที่ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการผลิตอาหารและการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ
ระหว่างอาเซียนและอินเดีย เพ่ือประกอบการวางแผนด้านความมั่นคงอาหาร โดยให้เจ้าหน้าท่ีอาวุโสจัดทําโครงการความร่วมมือ
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการสต๊อค การจัดหาธัญพืชให้เพียงพอ การให้ประชาชนท่ีด้อยโอกาสสามารถ



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งให้ ดร
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันท่ี 
การต่างประเทศเสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง การประชุมสุดยอดอาเซียน
 และการเยือนสาธารณรัฐประชาชน
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี 
๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของนายกรัฐมนตรี และให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามตารางติดตามผลการเข้าร่วม
การประชุมและผลการเยือนท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทํา ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN-India Vision Statement) เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินความสัมพันธ์และความ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคง
ทางทะเล การค้าสินค้าบริการและการลงทุน ด้านการเช่ือมโยง การแลกเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือเพ่ือการพั
และการส่งเสริมบทบาทของอินเดียเพ่ือร่วมพัฒนาอาเซียน ท้ังนี้ ไทยได้เน้นย้ําจุดแข็งในการเป็น
และอินเดีย โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง
ประเด็นท่ีต้องติดตาม ได้แก่ 
   ๑.๑ การดําเนินการตามกระบวนการภายในเพ่ือให้ความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน
มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑.๒ การพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างกันแบบรอบด้านท้ังทางโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบ และประชาชน 
โดยมีความเช่ือมโยงทางด้านเทคโนโลยีสารส
ไทย-เมียนมาร-์อินเดีย และการต่อขยายไปยัง สปป
   ๑.๓ การสนับสนุนต่อกองทุนเพ่ือความร่วมมือต่าง ๆ 
กองทุนสีเขียวอาเซียน-อินเดีย และกองทุนอาเซียน
   ๑.๔ การเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างกันในด้านความมั่นคง รวมท้ังความมั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
ข้ามชาติ การตอ่ต้านการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติด
   ๑.๕ การบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลลู่ทางการขยายอุตสาหกรรมไทยในอินเดีย ในการสนับสนุนนักธุรกิจไทย
ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียน
วัตถุดิบและสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย
  ๒. ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศฯ ผู้นําทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน
ในทุก ๆ  ด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมความเช่ือมโยงด้านการคมนาคม ความร่วมมื
ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และการสนับสนุนบทบาทซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ รวมท้ังเห็นพ้องเรื่องการเพ่ิมมูลค่า
การค้าทวิภาคี การต่ออายุบันทึกความเข้าใจเรื่องการค้าข้าวนึ่ง การสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเข้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และการเจรจาทําความตกลงเรื่องการส่งแรงงานบังกลาเทศเข้ามาในไทย และการเชิญไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มศึกษาปอกระเจาระหว่างประเทศ และขอให้ไทยพิจารณาเพ่ิมการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากบังกลาเทศ นอกจากนี้ ท้ังสองฝ่าย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งให้ ดร. เสรี นนทสูติ เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ในโอกาสการฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน
และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย สมัยพิเศษ ระหว่าง

ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี 
ของนายกรัฐมนตรี และให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามตารางติดตามผลการเข้าร่วม
ท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทํา ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี้

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดียฯ ผู้นําท้ังสองฝ่ายได้ร่วมรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน
เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในทศวรรษหน้า โดยจะยกระดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคง
ทางทะเล การค้าสินค้าบริการและการลงทุน ด้านการเช่ือมโยง การแลกเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือเพ่ือการพั
และการส่งเสริมบทบาทของอินเดียเพ่ือร่วมพัฒนาอาเซียน ท้ังนี้ ไทยได้เน้นย้ําจุดแข็งในการเป็น
และอินเดีย โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า สําหรับ

การดําเนินการตามกระบวนการภายในเพ่ือให้ความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน

การพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างกันแบบรอบด้านท้ังทางโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบ และประชาชน 
โดยมีความเช่ือมโยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital connectivity) เป็นตัวเร่ง โดยให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นกับทางหลวงสามฝ่าย

อินเดีย และการต่อขยายไปยัง สปป.ลาว และกัมพูชา รวมถึงการสร้างทางหลวงสายใหม่เช่ือมโยงเวียดนาม
การสนับสนุนต่อกองทุนเพ่ือความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างอาเซียนและอินเดีย เช่น กองทุนอาเซียน

อินเดีย และกองทุนอาเซียน-อินเดียเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างกันในด้านความมั่นคง รวมท้ังความมั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม

อต้านการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ ปัญหายาเสพติด 
การบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลลู่ทางการขยายอุตสาหกรรมไทยในอินเดีย ในการสนับสนุนนักธุรกิจไทย

ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างอาเซียน-อินเดีย และไทย-อินเดีย เพ่ือลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในการนําเข้า
วัตถุดิบและสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย 

ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศฯ ผู้นําทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน
ในทุก ๆ  ด้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมความเช่ือมโยงด้านการคมนาคม ความร่วมมอืทางวัฒนธรรม วิชาการ และการทหาร การทํางานร่วมกัน
ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และการสนับสนุนบทบาทซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ รวมท้ังเห็นพ้องเรื่องการเพ่ิมมูลค่า
การค้าทวิภาคี การต่ออายุบันทึกความเข้าใจเรื่องการค้าข้าวนึ่ง การสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และการเจรจาทําความตกลงเรื่องการส่งแรงงานบังกลาเทศเข้ามาในไทย และการเชิญไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มศึกษาปอกระเจาระหว่างประเทศ และขอให้ไทยพิจารณาเพ่ิมการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากบังกลาเทศ นอกจากนี้ ท้ังสองฝ่าย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

การแต่งต้ังผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน

ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีกระทรวง

ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย 
 

อินเดีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๑ 
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี 

ของนายกรัฐมนตรี และให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามตารางติดตามผลการเข้าร่วม
ท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทํา ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ ดังนี ้

อินเดียฯ ผู้นําท้ังสองฝ่ายได้ร่วมรับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน-อินเดีย 
ร่วมมือในทศวรรษหน้า โดยจะยกระดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคง
ทางทะเล การค้าสินค้าบริการและการลงทุน ด้านการเช่ือมโยง การแลกเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
และการส่งเสริมบทบาทของอินเดียเพ่ือร่วมพัฒนาอาเซียน ท้ังนี้ ไทยได้เน้นย้ําจุดแข็งในการเป็น land bridge เช่ือมโยงอาเซียน

อินเดีย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า สําหรับ

การดําเนินการตามกระบวนการภายในเพ่ือให้ความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน-อินเดีย 

การพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างกันแบบรอบด้านท้ังทางโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบ และประชาชน 
เป็นตัวเร่ง โดยให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นกับทางหลวงสามฝ่าย

ลาว และกัมพูชา รวมถึงการสร้างทางหลวงสายใหม่เช่ือมโยงเวียดนาม 
ระหว่างอาเซียนและอินเดีย เช่น กองทุนอาเซียน-อินเดีย 

อินเดียเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การเพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างกันในด้านความมั่นคง รวมท้ังความมั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม

การบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลลู่ทางการขยายอุตสาหกรรมไทยในอินเดีย ในการสนับสนุนนักธุรกิจไทย
เพ่ือลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในการนําเข้า

ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศฯ ผู้นําทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกัน
อทางวัฒนธรรม วิชาการ และการทหาร การทํางานร่วมกัน

ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และการสนับสนุนบทบาทซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ รวมท้ังเห็นพ้องเรื่องการเพ่ิมมูลค่า
าไปลงทุนในบังกลาเทศ การพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และการเจรจาทําความตกลงเรื่องการส่งแรงงานบังกลาเทศเข้ามาในไทย และการเชิญไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มศึกษาปอกระเจาระหว่างประเทศ และขอให้ไทยพิจารณาเพ่ิมการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากบังกลาเทศ นอกจากนี้ ท้ังสองฝ่าย



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

ไดล้งนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับบังกลาเทศ สําหรับประเด็นท่ีต้องติดตาม ได้แก่
   ๒.๑ การต่ออายุบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลบังกลาเทศตกลงจะซื้อข้าวนึ่
เมื่อมีความจําเป็นออกไปอีกสามปี จนถึงปี พ
เพ่ิมมากข้ึน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มศึกษาปอกระเจาระหว่างประเทศตามคําเชิญของบังกลาเทศ การจัดตั้งคณะทํางานระหว่
กระทรวงสาธารณสุขของท้ังสองฝ่าย เพ่ือขยายความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ และอํานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวบังกลาเทศ
มารักษาพยาบาลในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน การให้เอกชนไทยเข้ามาลงทุนในสาขาท่ีภาคเอกชนไทยมีศักยภาพ การสรรหาแรงงาน
จากบังกลาเทศมาทํางานในภาคการประมงในไทย
ของบังกลาเทศ และพิจารณาแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในบังกลาเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และเชิงพุทธศาสนา รวมท้ังการส่งเสริมให้ภ
ของไทยข้ึนเป็นการเฉพาะในบังกลาเทศ
   ๒.๒ การเช่ือมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคท้ังทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยการหารือถึงรูปแบบ
ความร่วมมือในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือไทย
และการให้ความสําคัญกับการยกระดับท่าเรือระนองให้สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ในลักษณะจุดเดียว
   ๒.๓ การขยายโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย
   ๒.๔ การกระชับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
   ๒.๕ การยกระดับควา
การค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด และการก่อการร้าย
   ๒.๖ การยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคและทํางานร่วมกันภายใต้กรอบ
การสมัครของบังกลาเทศเข้าเป็นสมาชิกในกรอบความร่วมมือ
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ
และการแลกเสียงสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบองค์การสหประชาชาติ และในเวทีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น
Operations Council และ Council of Administration
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเ

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย 
ACD Summit) ครั้งท่ี ๒ และการประชุมท่ีเก่ียวข้องในปี พ
   ๑.๒ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
เพ่ือเตรียมการสําหรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
  ๒. สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในการจัดการประชุม ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ของสํานักงบประมาณ 
 

 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับบังกลาเทศ สําหรับประเด็นท่ีต้องติดตาม ได้แก่ 

การต่ออายุบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลบังกลาเทศตกลงจะซื้อข้าวนึ่งจากไทยปีละไม่เกินหนึ่งล้านตัน
เมื่อมีความจําเป็นออกไปอีกสามปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของแต่ละฝ่าย
เพ่ิมมากข้ึน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มศึกษาปอกระเจาระหว่างประเทศตามคําเชิญของบังกลาเทศ การจัดตั้งคณะทํางานระหว่
กระทรวงสาธารณสุขของท้ังสองฝ่าย เพ่ือขยายความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ และอํานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวบังกลาเทศ
มารักษาพยาบาลในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน การให้เอกชนไทยเข้ามาลงทุนในสาขาท่ีภาคเอกชนไทยมีศักยภาพ การสรรหาแรงงาน
จากบังกลาเทศมาทํางานในภาคการประมงในไทย การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการศึกษาเชิงลึกเพ่ือพัฒนาภาคการท่องเท่ียว
ของบังกลาเทศ และพิจารณาแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในบังกลาเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และเชิงพุทธศาสนา รวมท้ังการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ของไทยข้ึนเป็นการเฉพาะในบังกลาเทศ 

การเช่ือมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคท้ังทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยการหารือถึงรูปแบบ
ความร่วมมือในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือไทย-บังกลาเทศ ครั้งท่ี ๗ ท่ีกําหนดจะจัดข้ึนในปี พ
และการให้ความสําคัญกับการยกระดับท่าเรือระนองให้สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ในลักษณะจุดเดียว

การขยายโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-บังกลาเทศ 
การกระชับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน 
การยกระดับความรว่มมือด้านการทหาร และการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านการข่าวเพ่ือต่อต้าน

การค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด และการก่อการร้าย 
การยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคและทํางานร่วมกันภายใต้กรอบ BIMSTEC, ARF 

กในกรอบความร่วมมือ East-West Economic Corridor (EWEC) และความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง
งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การผลักดันให้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีในกรอบ

และการแลกเสียงสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบองค์การสหประชาชาติ และในเวทีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น
Council of Administration 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย คร้ังท่ี ๒ และการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในปี 

อนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue Summit
และการประชุมท่ีเก่ียวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ระหว่างวันท่ี 
ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม

เพ่ือเตรียมการสําหรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD Summit ครั้งท่ี ๒ และการประชุมท่ีเก่ียวข้องในปี พ
สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในการจัดการประชุม ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคี

งจากไทยปีละไม่เกินหนึ่งล้านตัน
การส่งเสริมให้ภาคเอกชนของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของแต่ละฝ่าย

เพ่ิมมากข้ึน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มศึกษาปอกระเจาระหว่างประเทศตามคําเชิญของบังกลาเทศ การจัดตั้งคณะทํางานระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขของท้ังสองฝ่าย เพ่ือขยายความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ และอํานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวบังกลาเทศ
มารักษาพยาบาลในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน การให้เอกชนไทยเข้ามาลงทุนในสาขาท่ีภาคเอกชนไทยมีศักยภาพ การสรรหาแรงงาน

การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการศึกษาเชิงลึกเพ่ือพัฒนาภาคการท่องเท่ียว
ของบังกลาเทศ และพิจารณาแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการในบังกลาเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

าคเอกชนไทยลงทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

การเช่ือมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคท้ังทางอากาศ ทางทะเล และทางบก โดยการหารือถึงรูปแบบ
ท่ีกําหนดจะจัดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และการให้ความสําคัญกับการยกระดับท่าเรือระนองให้สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ในลักษณะจุดเดียว 

มือด้านการทหาร และการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านการข่าวเพ่ือต่อต้าน

BIMSTEC, ARF และ ACD การสนับสนุน
และความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-คงคา 

การผลักดันให้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีในกรอบ BIMSTEC เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
และการแลกเสียงสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบองค์การสหประชาชาติ และในเวทีระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น UPU Postal 

และการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในปี ๒๕๕๘ 

Asia Cooperation Dialogue Summit-
ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ารประชุมท่ีเก่ียวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในการจัดการประชุม ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ คร้ังท่ี 
 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
 และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ รับทราบความก้าวหน้าในการจัดเตรียมการจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งท่ี 
CoP16) โดยกําหนดจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี 
ของการประชุมฯ เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ในการควบคุมการค้าซึ่งชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ 
(Resolutions) และข้อตัดสินใจ (Decisions) 
   ๑.๒ เห็นชอบในหลักการ 
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งท่ี 
ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญา
รวมท้ัง (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) ท้ังนี้ หากมีข้อเจรจาใดท่ีนอกเหนือจากข้อคิดเห็นท่ีกําหนดไว้แล้วและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ต่อประเทศไทยให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สามารถใช้ได้
ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  ๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับ (ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นฯ ในวาระท่ี 
เพ่ือใช้อนุวัติตามอนุสัญญา ควรจะวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะมีต่อประเทศไทยให้ชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังในวาระท่ี 
ถึงประเทศไทย ควรจะให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประสานข้
การลักลอบนําเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร เป็นต้น เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการบริหาร
จัดการในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ สามารถนําไปช้ีแจงกรณีมีข้อซักถามในท่ีประชุมได้อย่างครบถ้วน สําหรั
ในส่วนของบทสรุปของแถลงการณ์ฯ ควรกล่าวถึงผลท่ีจะได้รับจากการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ ท่ีจะมีต่อทรัพยากรของอาเซียน
โดยภาพรวมให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในอง
  ระหว่างประเทศ

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค
 โทรคมนาคมระหว่างประเทศ
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค
Conference on International Telecommunications 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ คร้ังท่ี 
และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า

CITES) 

รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้
รับทราบความก้าวหน้าในการจัดเตรียมการจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งท่ี ๑๖ (The16th meeting of the Conference of the Parties to CITES : CITES
โดยกําหนดจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี ๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วัตถุป

ของการประชุมฯ เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ในการควบคุมการค้าซึ่งชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ ซึ่งในการประชุมฯ อาจมีการลงมติรับรองมติท่ีประชุม 

Decisions) ต่าง ๆ รวมท้ังข้อเสนอ (Proposals) ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีอนุสัญญาฯ
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วย

งประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งท่ี ๑๖ (CITES CoP16) ท้ังวาระการประชุมท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบ
ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญา CITES (Working Documents) และวาระการประชุมเก่ียวกับข้อเสนอต่าง ๆ 

แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
ท้ังนี้ หากมีข้อเจรจาใดท่ีนอกเหนือจากข้อคิดเห็นท่ีกําหนดไว้แล้วและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
วหน้าคณะผู้แทนไทยตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สามารถใช้ได้

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรอบข้อคิดเห็นฯ ในวาระท่ี ๒๘ และ ๒๙ เรื่องเก่ียวกับกฎหมายระดับชาติและการบังคับใช้กฎหมาย

เพ่ือใช้อนุวัติตามอนุสัญญา ควรจะวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะมีต่อประเทศไทยให้ชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังในวาระท่ี 
ถึงประเทศไทย ควรจะให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประสานข้อมูลกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุม
การลักลอบนําเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร เป็นต้น เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการบริหาร
จัดการในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ สามารถนําไปช้ีแจงกรณีมีข้อซักถามในท่ีประชุมได้อย่างครบถ้วน สําหรั
ในส่วนของบทสรุปของแถลงการณ์ฯ ควรกล่าวถึงผลท่ีจะได้รับจากการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ ท่ีจะมีต่อทรัพยากรของอาเซียน
โดยภาพรวมให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในอง
ระหว่างประเทศ 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๒ 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค

Conference on International Telecommunications 2012 : WCIT-12) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระหว่าง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ คร้ังท่ี ๑๖ (CITES CoP16) 
และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า

รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี ้
รับทราบความก้าวหน้าในการจัดเตรียมการจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

meeting of the Conference of the Parties to CITES : CITES 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์

ของการประชุมฯ เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาฯ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
ซึ่งในการประชุมฯ อาจมีการลงมติรับรองมติท่ีประชุม 

ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีอนุสัญญาฯ 
กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วย

ท้ังวาระการประชุมท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบ
และวาระการประชุมเก่ียวกับข้อเสนอต่าง ๆ (Proposals) 

แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนท่ีรับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
ท้ังนี้ หากมีข้อเจรจาใดท่ีนอกเหนือจากข้อคิดเห็นท่ีกําหนดไว้แล้วและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
วหน้าคณะผู้แทนไทยตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สามารถใช้ได้

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
เรื่องเก่ียวกับกฎหมายระดับชาติและการบังคับใช้กฎหมาย

เพ่ือใช้อนุวัติตามอนุสัญญา ควรจะวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะมีต่อประเทศไทยให้ชัดเจนยิ่งข้ึน รวมท้ังในวาระท่ี ๕๓ เรื่องช้างท่ีมีการพาดพิง
อมูลกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุม

การลักลอบนําเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร เป็นต้น เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับการบริหาร
จัดการในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ สามารถนําไปช้ีแจงกรณีมีข้อซักถามในท่ีประชุมได้อย่างครบถ้วน สําหรับ (ร่าง) แถลงการณ์ฯ  
ในส่วนของบทสรุปของแถลงการณ์ฯ ควรกล่าวถึงผลท่ีจะได้รับจากการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ ท่ีจะมีต่อทรัพยากรของอาเซียน

เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ 

๒๐๑๒ (WCIT-12) ของสหภาพ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๒ (World 
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระหว่าง



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๘ 

วันท่ี ๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตา
สรุปได ้ดังนี ้
  ๑. การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
   ๑.๑ ท่ีประชุมพิจารณาข้อเสนอของประเทศสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
Telecommunication Union : ITU) 
ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา ยุโรป กลุ่มพันธมิตรรัสเซีย แอฟริกา อาหรับ และเอเชียและแปซิฟิก โดยยึดหลักฉันทามติในการพิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีการยื่นข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
สมาชิกข้างมากในกรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น
   ๑.๒ ท่ีประชุมและประเทศสมาชิกจากภูมิภาคต่าง ๆ  ให้ความสําคัญและมีความเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ 
ท่ีอ้างอิงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในหมวดอารัมภบท 
และการรวม Internet ไว้ในบทบัญญัติของ
และประเดน็ท่ีว่าหน่วยงานผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทใดบ้างท่ีควรอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ
   ๑.๓ ท่ีประชุมเห็นชอบ
สภาพการณ์ปัจจุบัน การแก้ไขรายละเอียดของข้อบทต่าง ๆ ในแต่ละมาตรา และการเพ่ิมมาต
  ๒. ท่ีประชุมได้กําหนดให้มีการลงนามรับรองกรรมสารสุดท้าย 
ผลการประชุมซึ่งรวมถึง ITRs ฉบับแก้ไขใหม่ ปี ค
โดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดทําข้อสงวน 
ข้อสงวนสิทธ์ิที่จะยังไม่ให้ ITRs ฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย โดยจะนํา
ตามกระบวนการท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศเสียก่
สัตยาบันสารหรือเอกสารแจ้งความจํานงให้
ได้สงวนสิทธ์ิท่ีจะจัดทําข้อสงวนเพ่ิมเติมในภายหลังหากมีความจําเป็น ตลอดจนข้อสง
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย
ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับใน ITRs 
พ้ืนฐานและบริการโทรคมนาคมของไทย ตลอดจนสิทธิอธิปไตยของไทย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 รวม ๒ ฉบับ  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง จํานวน 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดั
  ๑. ร่างกฎกระทรวงการกําหนดให้ผู้ท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด พ
การกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของห
กระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งประกาศรายช่ือเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดและการเพิกถอนรายช่ือดังกล่าว
  ๒. ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายช่ือและการทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ
และการทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Regulation : ITRs
ท่ีประชุมพิจารณาข้อเสนอของประเทศสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

ecommunication Union : ITU) เก่ียวกับการแก้ไข ITRs ท้ังข้อเสนอในนามรายประเทศและข้อเสนอในนามของกลุ่มประเทศ
ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา ยุโรป กลุ่มพันธมิตรรัสเซีย แอฟริกา อาหรับ และเอเชียและแปซิฟิก โดยยึดหลักฉันทามติในการพิจารณา

เสนอเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ITRs และจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียง (vote) 
สมาชิกข้างมากในกรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น 

ท่ีประชุมและประเทศสมาชิกจากภูมิภาคต่าง ๆ  ให้ความสําคัญและมีความเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ 
ท่ีอ้างอิงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในหมวดอารัมภบท (Preamble) ประเด็นการเพ่ิมคําว่า ICT ไว้ในนิยามของคําว่าโทรคมนาคม 

ไว้ในบทบัญญัติของ ITRs ประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัย (Security) ประเด็นเรื่อง 
นท่ีว่าหน่วยงานผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทใดบ้างท่ีควรอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ ITRs

ท่ีประชุมเห็นชอบ ITRs ฉบับแก้ไขใหม่ ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึ่งมีการยกเลิกบางมาตราท่ีไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน การแก้ไขรายละเอียดของข้อบทต่าง ๆ ในแต่ละมาตรา และการเพ่ิมมาตราใหม่เข้ามาใน

ท่ีประชุมได้กําหนดให้มีการลงนามรับรองกรรมสารสุดท้าย (Final Acts) ในพิธีปิดการประชุมฯ เป็นการรับรอง
ฉบับแก้ไขใหม่ ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มีประเทศท่ีลงนามในกรรมสารสุดท้าย จํานวน 

ในส่วนของประเทศไทยได้จัดทําข้อสงวน (Reservation) สรุปสาระสําคัญได้ว่า คณะผู้แทนไทยประกาศว่า ประเทศไทยขอตั้ง
ฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย โดยจะนํา ITRs 

ตามกระบวนการท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศเสียก่อน และ ITRs ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยก็ต่อเมื่อไทยได้มีการยื่น
สัตยาบันสารหรือเอกสารแจ้งความจํานงให้ ITRs มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยต่อเลขาธิการ ITU 
ได้สงวนสิทธ์ิท่ีจะจัดทําข้อสงวนเพ่ิมเติมในภายหลังหากมีความจําเป็น ตลอดจนข้อสงวนสิทธ์ิท่ีจะดําเนินมาตรการท่ีจําเป็นต่าง
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยและเพ่ือให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ ในกรณีท่ีประเทศหนึ่งประเทศใด

ITRs หรือตีความข้อบังคับใน ITRs อย่างไม่เหมาะสมจนอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการโทรคมนาคมของไทย ตลอดจนสิทธิอธิปไตยของไทย 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง จํานวน ๒ ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ ดงันี ้

ร่างกฎกระทรวงการกําหนดให้ผู้ท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่มี
การกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งประกาศรายช่ือเป็นบุคคลท่ีถูกกําหนดและการเพิกถอนรายช่ือดังกล่าว 

ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายช่ือและการทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและ
รฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อ

และการทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

มท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 

International Telecommunication Regulation : ITRs) 
ท่ีประชุมพิจารณาข้อเสนอของประเทศสมาชิกสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 

ท้ังข้อเสนอในนามรายประเทศและข้อเสนอในนามของกลุ่มประเทศ
ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา ยุโรป กลุ่มพันธมิตรรัสเซีย แอฟริกา อาหรับ และเอเชียและแปซิฟิก โดยยึดหลักฉันทามติในการพิจารณา

vote) เพ่ือให้ได้ความเห็นของประเทศ

ท่ีประชุมและประเทศสมาชิกจากภูมิภาคต่าง ๆ  ให้ความสําคัญและมีความเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ การเพ่ิมข้อความ
ไว้ในนิยามของคําว่าโทรคมนาคม 

ประเด็นเรื่อง “spam” รวมท้ังคํานิยาม
ITRs 

ซึ่งมีการยกเลิกบางมาตราท่ีไม่สอดคล้องกับ
ราใหม่เข้ามาใน ITRs ฉบับแก้ไขใหม ่
ในพิธีปิดการประชุมฯ เป็นการรับรอง

มีประเทศท่ีลงนามในกรรมสารสุดท้าย จํานวน ๘๙ ประเทศ 
สรุปสาระสําคัญได้ว่า คณะผู้แทนไทยประกาศว่า ประเทศไทยขอตั้ง

ITRs ฉบับแก้ไขใหม่มาดําเนินการ
ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยก็ต่อเมื่อไทยได้มีการยื่น

ITU เท่านั้น รวมท้ังประเทศไทย
วนสิทธ์ิท่ีจะดําเนินมาตรการท่ีจําเป็นต่าง ๆ  

และเพ่ือให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ ในกรณีท่ีประเทศหนึ่งประเทศใด
อย่างไม่เหมาะสมจนอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 

ร่างกฎกระทรวงการกําหนดให้ผู้ท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่มี 

รือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ

ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายช่ือและการทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและ
มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อ

และการทบทวนรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่น
 ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักด์ิศรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยผลจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
ทําให้ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องดําเนินการ 
  ๑. การประกันให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรด์าํเนนิกา
และยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ
วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. .... เพ่ือปรับแก้ให้กฎหมายภายในประเทศมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ โดยกําหนดให้ความผิด
ฐานทรมานเป็นความผิดเฉพาะท่ีสามารถล
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุตธิรรมแลว้ 
และอยู่ระหว่างประมวลเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
  ๒. การปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําหลักสูตร
ฝึกอบรมวิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่หลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ โดยส่งมอบให้หน่วยงานต่าง
ในสังกัดเพ่ือนําไปปรับใช้ในการทํางานได้อย่
กระทรวงกลาโหม และกรมราชทัณฑ์ ได้จัดฝึกอบรมเก่ียวกับอนุสัญญาฯ ให้กับบุคลากรในสังกัด รวมท้ังได้มีหนังสือเวียนกําชับ
ไม่ให้บุคลากรดําเนินการขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ
  ๓. การเผยแพร่หลักการของอนุสัญญาฯ อย่างกว้างขวาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดําเนินการเผยแพร่หลักการ
และสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ ให้แก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังในรูปแบบของสื่อ เช่น หนังสือ แผ่นพับ และการจัดฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา โดยในปีงบประมาณ พ
เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญตามอนุสัญญาฯ
  ๔. การจัดทํารายงานประเทศตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญ
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 
จึงได้ส่งรายงานผลการดําเนินงานฯ ให้แก่กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานของอ
สหประชาชาติเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีกําหนดเดินทางไปนําเสนอรายงานด้วยวาจา ณ สํานักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
  ๒. กําหนดให้ผู้ประสานงานกลางมีอํานาจส่งข้อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศ
เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดีในศาลแม้ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่น
ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักด์ิศรี  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ

ร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยผลจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
ทําให้ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องดําเนินการ ๔ ประการ ดังนี ้

การประกันให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรด์าํเนนิกา
และยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

เพ่ือปรับแก้ให้กฎหมายภายในประเทศมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ โดยกําหนดให้ความผิด
ฐานทรมานเป็นความผิดเฉพาะท่ีสามารถลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติท้ัง 
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุตธิรรมแลว้ 
และอยู่ระหว่างประมวลเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

การปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําหลักสูตร
ฝึกอบรมวิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่หลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ โดยส่งมอบให้หน่วยงานต่าง
ในสังกัดเพ่ือนําไปปรับใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
กระทรวงกลาโหม และกรมราชทัณฑ์ ได้จัดฝึกอบรมเก่ียวกับอนุสัญญาฯ ให้กับบุคลากรในสังกัด รวมท้ังได้มีหนังสือเวียนกําชับ
ไม่ให้บุคลากรดําเนินการขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ 

ารของอนุสัญญาฯ อย่างกว้างขวาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดําเนินการเผยแพร่หลักการ
และสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ ให้แก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังในรูปแบบของสื่อ เช่น หนังสือ แผ่นพับ และการจัดฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับอนุสัญญาฯ ให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้ัง 
เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญตามอนุสัญญาฯ 

การจัดทํารายงานประเทศตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ โดยได้รายงานผลการดาํเนินงานฯ ฉบับสมบูรณ์
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว
จึงได้ส่งรายงานผลการดําเนินงานฯ ให้แก่กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานของอ
สหประชาชาติเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีกําหนดเดินทางไปนําเสนอรายงานด้วยวาจา ณ สํานักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือ

๒๕๓๕ ดังนี ้
แก้ไขเพ่ิมเติมเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
กําหนดให้ผู้ประสานงานกลางมีอํานาจส่งข้อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศ

เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดีในศาลแม้ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

รายงานสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่น

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานะปัจจุบันในการดําเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
ร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยผลจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 

การประกันให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรด์าํเนนิการศกึษา
และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

เพ่ือปรับแก้ให้กฎหมายภายในประเทศมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ โดยกําหนดให้ความผิด
งโทษได้ตามกฎหมายอาญา ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับ ได้ผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุตธิรรมแลว้ 

การปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําหลักสูตร
ฝึกอบรมวิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่หลักการและสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ โดยส่งมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปเผยแพร่ให้กับบุคลากร

างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
กระทรวงกลาโหม และกรมราชทัณฑ์ ได้จัดฝึกอบรมเก่ียวกับอนุสัญญาฯ ให้กับบุคลากรในสังกัด รวมท้ังได้มีหนังสือเวียนกําชับ

ารของอนุสัญญาฯ อย่างกว้างขวาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดําเนินการเผยแพร่หลักการ
และสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ ให้แก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังในรูปแบบของสื่อ เช่น หนังสือ แผ่นพับ และการจัดฝึกอบรม 

เก่ียวกับอนุสัญญาฯ ให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้ัง ๙ ภูมิภาค 

การจัดทํารายงานประเทศตามอนุสัญญาฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจัดทํา
าฯ โดยได้รายงานผลการดาํเนินงานฯ ฉบับสมบูรณ์

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าว 
จึงได้ส่งรายงานผลการดําเนินงานฯ ให้แก่กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การ
สหประชาชาติเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีกําหนดเดินทางไปนําเสนอรายงานด้วยวาจา ณ สํานักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา 

. ....  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือ

แก้ไขเพ่ิมเติมเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินการตามคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
กําหนดให้ผู้ประสานงานกลางมีอํานาจส่งข้อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศ

เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดีในศาลแม้ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๐ 

  ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลส่งบันทึกคําเบิกความของพยาน รวมท้ังพยานหลักฐาน
ผู้ยื่นคําร้องเพ่ือส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินการต่อไป
  ๔. แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการการค้น อายัด หรือยึดทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และเพ่ือประโยชน์
ช้ันท่ีสุดในการริบทรัพย์สิน หรือในการบังคับบุคคลใดให้ชําระเ
หรือคําสั่งให้อายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้น แม้ว่าการกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้มีการค้น อายัด หรือยึดจะมิได้เกิดข้ึนในราชอาณาจักร
  ๕. แก้ไขเพ่ิมเติมการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังให้ครอบคลุมถึงการโอนบุคคลซึ่
ท้ังช้ันเจ้าพนักงานและช้ันศาล 
  ๖. กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการกรณีท่ีได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้บุคคลซึ่งถูกควบคุม
โดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศท่ีสามเดินทางผ่านประเทศไทยเพ่ือช่วยเหลือในการดําเนินคดีช้ันเจ้าพนักงานหรือช้ันศาล
ในประเทศผู้ร้องขอ 
  ๗. แก้ไขเพ่ิมเติมการริบหรือยึดทรัพย์สินให้ครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินและการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลต่างประเทศ
  ๘. กําหนดให้ถือว่าบรรดาพยานหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้มาตามกฎหมายนี้เป็นพยานหลักฐาน
และเอกสารท่ีรับฟังได้ตามกฎหมาย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง ขออนุมัติลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย 
 ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย 
between Royal Thai Police and the Australian Federal Police on the 
Crime Network) มีสาระสําคัญในการกําหนดข้อตกลงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย
ในการท่ีสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานตํารวจของท้ังสอง
ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง และกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจําปีระหว่างผู้บริหารของท้ังสองฝ่ายเพ่ือให้ทางเครือข่ายประสานงานอาชญากรรมข้ามชาติ
ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และความคาดหวังของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย
  ๒. อนุมัติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 
ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง การลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
 ประจําภูมิภาคไทยฯ  
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ควบคุมกํากับดูแลงานกองการต่างประเทศ
(สํานักงานศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพ

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

แก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลส่งบันทึกคําเบิกความของพยาน รวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืนในสํานวนไปยังพนักงานอัยการ
ผู้ยื่นคําร้องเพ่ือส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจดําเนินการต่อไป 

แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการการค้น อายัด หรือยึดทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และเพ่ือประโยชน์
ช้ันท่ีสุดในการริบทรัพย์สิน หรือในการบังคับบุคคลใดให้ชําระเงินแทนการริบทรัพย์สินในกรณีท่ีศาลต่างประเทศยังไม่มีคําพิพากษา
หรือคําสั่งให้อายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้น แม้ว่าการกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้มีการค้น อายัด หรือยึดจะมิได้เกิดข้ึนในราชอาณาจักร

แก้ไขเพ่ิมเติมการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังให้ครอบคลุมถึงการโอนบุคคลซึง่ถูกคุมขังเพ่ือช่วยเหลือในการดําเนินคดี

กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการกรณีท่ีได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้บุคคลซึ่งถูกควบคุม
โดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศท่ีสามเดินทางผ่านประเทศไทยเพ่ือช่วยเหลือในการดําเนินคดีช้ันเจ้าพนักงานหรือช้ันศาล

แก้ไขเพ่ิมเติมการริบหรือยึดทรัพย์สินให้ครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินและการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน
องศาลต่างประเทศ 

กําหนดให้ถือว่าบรรดาพยานหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้มาตามกฎหมายนี้เป็นพยานหลักฐาน

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ขออนุมัติลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย 
ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

งสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย
ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย 
between Royal Thai Police and the Australian Federal Police on the Consolidation of the Thailand Transnational

มีสาระสําคัญในการกําหนดข้อตกลงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย
ในการท่ีสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานตํารวจของท้ังสอง
ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง และกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจําปีระหว่างผู้บริหารของท้ังสองฝ่ายเพ่ือให้ทางเครือข่ายประสานงานอาชญากรรมข้ามชาติ

ประสงค์และความคาดหวังของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย 
อนุมัติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 

ามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ 

เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี ้
ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ควบคุมกํากับดูแลงานกองการต่างประเทศ

สํานักงานศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพ) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

อ่ืนในสํานวนไปยังพนักงานอัยการ

แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการการค้น อายัด หรือยึดทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และเพ่ือประโยชน์
งินแทนการริบทรัพย์สินในกรณีท่ีศาลต่างประเทศยังไม่มีคําพิพากษา

หรือคําสั่งให้อายัดหรือยึดทรัพย์สินนั้น แม้ว่าการกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้มีการค้น อายัด หรือยึดจะมิได้เกิดข้ึนในราชอาณาจักร 
งถูกคุมขังเพ่ือช่วยเหลือในการดําเนินคดี

กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการกรณีท่ีได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้บุคคลซึ่งถูกควบคุม
โดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศท่ีสามเดินทางผ่านประเทศไทยเพ่ือช่วยเหลือในการดําเนินคดีช้ันเจ้าพนักงานหรือช้ันศาล

แก้ไขเพ่ิมเติมการริบหรือยึดทรัพย์สินให้ครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินและการบังคับชําระเงินแทนการริบทรัพย์สิน

กําหนดให้ถือว่าบรรดาพยานหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้มาตามกฎหมายนี้เป็นพยานหลักฐาน

ขออนุมัติลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย 
ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย 

และสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย 
ว่าด้วยการส่งเสริมเครือข่ายประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ประจําประเทศไทย (Exchange of the Letters 

Consolidation of the Thailand Transnational 
มีสาระสําคัญในการกําหนดข้อตกลงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลีย

ในการท่ีสํานักงานตํารวจเครือรัฐออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานตํารวจของท้ังสองประเทศ
ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง และกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจําปีระหว่างผู้บริหารของท้ังสองฝ่ายเพ่ือให้ทางเครือข่ายประสานงานอาชญากรรมข้ามชาติ

อนุมัติให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ 

ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ควบคุมกํากับดูแลงานกองการต่างประเทศ 
Memorandum of Understanding : MOU) 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

กับสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
ประจําประเทศไทย เพ่ือร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบและบุคคลในความห่วงใย 
ของ UNHCR ต่อไป 
   ๑.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง สําหรับในปีต่อไป หากสารัตถะของบันทึกความเข้าใจ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากบันทึกความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
(MOU) ในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าและบุคคลในความห่วงใย 
เห็นควรอนุมัติในหลักการให้สํานักงานศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพเป็นผู้ลงนาม โดยนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในภายหลัง
  ๒. อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาก
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ ท่ี
จาก UNHCR เป็นแรงจูงใจให้มีการเพ่ิมจํานวนผู้ลี้ภัยในราชอาณาจักร และโดยท่ีร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนของภาคผนวก
มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดในสามวรรคสุดท้ายของข้อ 
ช่ือหน่วยงานในวรรคสองและวรรคสามของข้อ 
เจ้าของเรื่องควรพิจารณาด้วยว่า มีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่ เนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ จะถือเป็นการยอมรับ
ภาคผนวกและเอกสารแนบท้ายอยา่งเป็นทางการ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบต่อการดําเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี 
เก่ียวกับมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ รวมท้ังรายช่ือบุคคลท่ีถูกห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติม และรายช่ือคณะบุคคล
ท่ีถูกอายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติม 
  ๒. ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและป
สมาคมธนาคารไทย และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว และปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว
ให้เป็นไปตามรายช่ือล่าสุด 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง การบริจาคเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลี
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
   ๑.๑ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสนับสนุน
ระดับภูมิภาค (Regional Suport Office : RSO) 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดําเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและได้รับการอนุมัติ
จากกรมบัญชีกลางแล้ว 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR)
ประจําประเทศไทย เพ่ือร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบและบุคคลในความห่วงใย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง สําหรับในปีต่อไป หากสารัตถะของบันทึกความเข้าใจ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากบันทึกความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ [เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจ

ในการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าและบุคคลในความห่วงใย (POC) ของ UNHCR 
เห็นควรอนุมัติในหลักการให้สํานักงานศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพเป็นผู้ลงนาม โดยนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในภายหลัง

อนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ สําหรับการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากบันทึกความเข้าใจ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน

รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ ท่ีเห็นควรระมัดระวังมิให้ความร่วมมือท่ีได้รับ
เป็นแรงจูงใจให้มีการเพ่ิมจํานวนผู้ลี้ภัยในราชอาณาจักร และโดยท่ีร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนของภาคผนวก

มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดในสามวรรคสุดท้ายของข้อ 1 Project Overview 1.1 Operational context 
ช่ือหน่วยงานในวรรคสองและวรรคสามของข้อ 4 Related Inputs and Projects กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยราชการ
เจ้าของเรื่องควรพิจารณาด้วยว่า มีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่ เนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ จะถือเป็นการยอมรับ

างเป็นทางการ เป็นต้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบต่อการดําเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี 
เก่ียวกับมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ รวมท้ังรายช่ือบุคคลท่ีถูกห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติม และรายช่ือคณะบุคคล

าชการท่ีเก่ียวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว และปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การบริจาคเงินอุดหนุนกระบวนการบาหล ี

อนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้
อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสนับสนุน

Regional Suport Office : RSO) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดําเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและได้รับการอนุมัติ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR) 
ประจําประเทศไทย เพ่ือร่วมกันดําเนินการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบและบุคคลในความห่วงใย (Person of Concern : POC) 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง สําหรับในปีต่อไป หากสารัตถะของบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจ 

UNHCR กับ UNHCR] กระทรวงมหาดไทย
เห็นควรอนุมัติในหลักการให้สํานักงานศูนย์ดําเนินการเก่ียวกับผู้อพยพเป็นผู้ลงนาม โดยนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในภายหลัง 

าร สําหรับการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ได ้
เรื่อง การทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) โดยให้กระทรวงมหาดไทย

เห็นควรระมัดระวังมิให้ความร่วมมือท่ีได้รับ
เป็นแรงจูงใจให้มีการเพ่ิมจํานวนผู้ลี้ภัยในราชอาณาจักร และโดยท่ีร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนของภาคผนวก A 

Operational context และมีการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยราชการ

เจ้าของเรื่องควรพิจารณาด้วยว่า มีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่ เนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ จะถือเป็นการยอมรับ

เห็นชอบต่อการดําเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ท่ี ๒๐๘๗ (ค.ศ. ๒๐๑๓) 
เก่ียวกับมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ รวมท้ังรายช่ือบุคคลท่ีถูกห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติม และรายช่ือคณะบุคคล 

าชการท่ีเก่ียวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาต ิ

ราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว และปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว

อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสนับสนุน
ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดําเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและได้รับการอนุมัติ



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๒ 

   ๑.๒ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลีเพ่ือสนั
จํานวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
อนุมติจัดสรรแล้ว 
   ๑.๓ อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หากไม่มีการเปลี่ยนหรือคํานวณ
อัตราการบริจาคใหม ่
  ๒. สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ ให้กระทรวงการต่างประเทศเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีได้รับอนุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก และเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
 

๗.๔    กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
 กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
บังกลาเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐบังกลาเทศอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย กับนายมันซุร์ ฮอร์เซน
ปลัดกระทรวงเกษตร เป็นผู้ลงนามฝ่ายบังกลาเทศ และมีนายกรัฐมนตรีของท้ังสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานการลงนามการเข้าร่วมงาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการลงนามเข้าร่วมงาน
พฤษภาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองมิลาน ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี โดยเมื่อวันท่ี 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
Milano 2015 ร่วมกับ Mr. Giuseppe Sala 
โดยเอกสารสัญญาการเข้าร่วมงาน (Participation Contract) 
Expo Milano 2015 ตามคําเชิญของรัฐบาลอิตาลี ซึ่งสัญญาการเ
และการใช้พ้ืนท่ีสําหรับจัดสร้างศาลาประเทศไทย ซึ่งพ้ืนท่ีจัดงานของประเทศไทยตั้งอยู่เลขท่ี 
ภายใต้กรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของประเทศไทย คือ 
 

 
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับ

อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หากไม่มีการเปลี่ยนหรือคํานวณ

สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ ให้กระทรวงการต่างประเทศเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

รายการเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก และเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-บังกลาเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

บังกลาเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐบังกลาเทศอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย กับนายมันซุร์ ฮอร์เซน

ปลัดกระทรวงเกษตร เป็นผู้ลงนามฝ่ายบังกลาเทศ และมีนายกรัฐมนตรีของท้ังสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ตามท่ีกระทรวง

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานการลงนามการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการลงนามเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 

ณ เมืองมิลาน ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี โดยเมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ Commissioner General for Thailand ได้ลงนามสัญญาการเข้าร่วมงาน

Mr. Giuseppe Sala ประธานบริหารบริษัท Expo 2015 S.p.A. ณ สํานักงานใหญ่
Participation Contract) เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยท่ีจะเข้าร่วมงาน

ตามคําเชิญของรัฐบาลอิตาลี ซึ่งสัญญาการเข้าร่วมงาน เป็นการนําเสนอกรอบแนวคิดหลักในการจัดแสดงนิทรรศการ
และการใช้พ้ืนท่ีสําหรับจัดสร้างศาลาประเทศไทย ซึ่งพ้ืนท่ีจัดงานของประเทศไทยตั้งอยู่เลขท่ี ๑๘ 

ของประเทศไทย คือ “Nourishing and Delighting the World” ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

บสนุนการดําเนินงานของ RSO ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
งบเงินอุดหนุนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับ

อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนกระบวนการบาหลีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ RSO ประจําปี 
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หากไม่มีการเปลี่ยนหรือคํานวณ

สําหรับงบประมาณในการดําเนินการ ให้กระทรวงการต่างประเทศเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

รายการเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก และเสนอขอรับ
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 

กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
บังกลาเทศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐบังกลาเทศอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 

โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย กับนายมันซุร์ ฮอร์เซน 
ปลัดกระทรวงเกษตร เป็นผู้ลงนามฝ่ายบังกลาเทศ และมีนายกรัฐมนตรีของท้ังสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ตามท่ีกระทรวง

Universal Exhibition Milano 2015 ระหว่างวันท่ี ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ นายชวลิต ชูขจร 

ได้ลงนามสัญญาการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition 
ณ สํานักงานใหญ่ Expo Milano 2015 

เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยท่ีจะเข้าร่วมงาน 
ข้าร่วมงาน เป็นการนําเสนอกรอบแนวคิดหลักในการจัดแสดงนิทรรศการ

๑๘ ขนาดพ้ืนท่ี ๒,๙๔๗ ตารางเมตร 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก 
 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก
Floriade 2012 ณ เมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันท่ี 
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานโครงการและเข้าร่วมจัดแส
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้
  ๑. จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและบริการข้อมูลพืชสวนไทยภายในอาคาร
และบริการข้อมูลพืชสวนของไทย ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวประเทศไทย และจั
โดยมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนแสดงสินค้าและบริการข้อมูลพืชสวนไทย จํานวน 
  ๒. จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การนวดแผนไทย การจัดแสดงสินค้าพืชสวน
กล้วยไม้และผลไม้ไทย เป็นต้น 
  ๓. จัดสัมมนาเจรจาธุรกิจและศึกษาตลาดสินค้าพืชสวน ระหว่างวันท่ี 
และผู้นําเข้าร่วมเจรจาธุรกิจและศึกษาดูงาน 
  ๔. งานแสดงพืชสวนโลก
Certificate of Winner พร้อมเงิน ๕๐๐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานกังานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบการจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
on Drugs and Crime : UNODC) จํานวน 
   ๑.๑ การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดสหประชาชาติ
สําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิง 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
   ๑.๒ การประชุมผู้เช่ียวชาญสมาค
ในการฝึกอบรมตามข้อกําหนดกรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 
   ๑.๓ การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพัฒนาเอกสารการฝึกอบรมสําหรับอัยการและผู้พิพากษาในด้านการขจัด
ความรุนแรงต่อหญิง ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ 
   ๑.๔ การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพัฒนาแผนปฏิบัติการต้นแบบเพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อการใช้
ความรุนแรงต่อผู้หญิง เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ระหว่างวันท่ี 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ๒. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
แห่งประเทศไทย ประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับ
การจัดประชุมผู้เช่ียวชาญของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก

ณ เมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันท่ี ๕ เมษายน-๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานโครงการและเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี ้

จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและบริการข้อมูลพืชสวนไทยภายในอาคาร Villa Flora เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดแสดงสินค้า
และบริการข้อมูลพืชสวนของไทย ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวประเทศไทย และจัดแสดงสินค้าและข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย
โดยมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนแสดงสินค้าและบริการข้อมูลพืชสวนไทย จํานวน ๑๔ ครั้ง ตลอดการจัดงาน

จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การนวดแผนไทย การจัดแสดงสินค้าพืชสวน

จัดสัมมนาเจรจาธุรกิจและศึกษาตลาดสินค้าพืชสวน ระหว่างวันท่ี ๒-๙ พฤษภาคม 
และผู้นําเข้าร่วมเจรจาธุรกิจและศึกษาดูงาน จํานวน ๕ บริษัท รวม ๑๒ คน 

งานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012 มีพิธีปิดในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นิทรรศการประเทศไทยได้รับประกาศนียบัตร
๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมกับสํานกังานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 

เห็นชอบการจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้เช่ียวชาญของสถาบันเพ่ือการยุติธรรม
ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
จํานวน ๔ รายการ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี ้

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดสหประชาชาติ
สําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิง (ข้อกําหนดกรุงเทพฯ

การประชุมผู้เช่ียวชาญสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน
ในการฝึกอบรมตามข้อกําหนดกรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพัฒนาเอกสารการฝึกอบรมสําหรับอัยการและผู้พิพากษาในด้านการขจัด
๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพัฒนาแผนปฏิบัติการต้นแบบเพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อการใช้
ความรุนแรงต่อผู้หญิง เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ระหว่างวันท่ี 

ต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
แห่งประเทศไทย ประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับ
การจัดประชุมผู้เช่ียวชาญของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก 
๒๕๕๕ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร

ดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว ตามท่ีกระทรวง

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดแสดงสินค้า
ดแสดงสินค้าและข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย 

ครั้ง ตลอดการจัดงาน 
โดยจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การนวดแผนไทย การจัดแสดงสินค้าพืชสวน 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีเกษตรกร ผู้ส่งออก 

นิทรรศการประเทศไทยได้รับประกาศนียบัตร 

การจัดทําความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับสํานกังานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)  

เช่ียวชาญของสถาบันเพ่ือการยุติธรรม
ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office 

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดสหประชาชาติ
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ) ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๑ 

อาเซียน) เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร

การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพัฒนาเอกสารการฝึกอบรมสําหรับอัยการและผู้พิพากษาในด้านการขจัด

การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญเพ่ือการพัฒนาแผนปฏิบัติการต้นแบบเพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อการใช้
ความรุนแรงต่อผู้หญิง เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ 

Full Powers) ให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร      
แห่งประเทศไทย ประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับความตกลงประเทศเจ้าภาพสําหรับ

ร่วมกับสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วย    



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๔ 

ยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) 
สารัตถะของหนังสือแลกเปลี่ยนของ UNODC 
หน้าท่ีเก่ียวกับการประชุม รวมท้ังบุคลากรท่ีรัฐบาลจัดให้ตามความตกลงนี้
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมท้ังหมดข้างต้นให้รัฐบาลไทย
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีเห็นว่าหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยประกอบกับหนังสือแลกเปลี่ยนของ
พันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 
วรรค ๒ ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากหนังสือสัญญาดังกล่าวเป็นการกําหนดพันธกรณีเก่ียวกับ
สําหรับการประชุมท้ัง ๔ รายการในประเทศไทย ซึ่งมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ รองรับให้กระทําได้อยู่แล้ว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๑. รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia
การพัฒนาหลักของรัฐมนตร ีIMT-GT 
   ๑.๑ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานร่วมในการประชุมทางไกล 
ระดับผู้นํา ครั้งท่ี ๖ โดยเฉพาะโครงการเพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค
ด่านศุลกากร การศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่
สะพานแห่งใหม่ข้ามแม่น้ําโกลกท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน-อําเภอสุไหงโก
ข้ามแดน โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมทางไกลเพ่ือช้ีแจง
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี 
ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทยไปยังห้องประชุมในศาลากลางจังหวัด 
   ๑.๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสํานักงานวางแผนเศรษฐกิจมาเลเซีย
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของท้ังสองประเทศ มีกําหนดการร่วมสํารวจพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาโครงส
ไทย-มาเลเซีย และหารือเพ่ือยกร่างแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนร่วมกัน ระหว่างวันท่ี 
และมีกําหนดการสัมมนาสามคลัสเตอร์ภาคใต้ เพ่ือให้ทุกคลัสเตอร์เสนอรายงานการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารายคลัสเตอร์
จังหวัด แผนกลยุทธ์และแผนการลงทุนระดับพ้ืนท่ีท่ีสอดรับกับการร่วมเป็นพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคความร่วมมือระหว่างประเทศ ในช่วง
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
   ๑.๓ การขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนงานระยะห้าปีแผนที่สอง 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ประเทศไทย โดยสํา
IMT-GT Focus Group ในระหว่างวันท่ี 
เป็นประธานสาขา และกรอบระยะเวลาการเป็นประธานของคณะทํางาน 
และการคมนาคม สาขาการค้าและการลงทุน สาขาการท่องเท่ียว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล
และสาขาการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังกรอบการประชุมของมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้
แผนงาน IMT-GT พร้อมท้ังจัดประชุมหารือระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ครั้งพิเศษ เพ่ือรับรองผลการประชุม

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

UNODC) และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็น
UNODC ท่ีเห็นว่าในส่วนของเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของผู้เข้าร่วมการประชุมและบุคคลท่ีปฏิบัติ

เก่ียวกับการประชุม รวมท้ังบุคลากรท่ีรัฐบาลจัดให้ตามความตกลงนี ้UNODC ควรส่งสําเนารายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมและ
ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมท้ังหมดข้างต้นให้รัฐบาลไทยทราบล่วงหน้า และประเด็นมาตรา

ท่ีเห็นว่าหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยประกอบกับหนังสือแลกเปลี่ยนของ
กฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ แต่ไม่เป็น

ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากหนังสือสัญญาดังกล่าวเป็นการกําหนดพันธกรณีเก่ียวกับ
รายการในประเทศไทย ซึ่งมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิ

รองรับให้กระทําได้อยู่แล้ว ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๑๙ แผนงาน IMT-GT 
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

รับทราบความก้าวหน้าการดําเนินการตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๑๘ 
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) 

GT ของไทย โดย 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานร่วมในการประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสําคัญตามท่ีผู้นําได้สั่งการในระหว่างการประชุม
โดยเฉพาะโครงการเพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค IMT-GT และการเช่ือมโยงกับอาเซียน อาทิ การพัฒนา

ด่านศุลกากร การศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้า
สะพานแห่งใหม่ข้ามแม่น้ําโกลกท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส-เมืองเปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน และสะพานแห่งท่ีสองระหว่าง

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รวมท้ังการวางแผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงสายการผลิ
รมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมทางไกลเพ่ือช้ีแจง

แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี ๑๔ จังหวัดภาคใต้ภายใต้แผนงาน IMT-GT 
ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทยไปยังห้องประชุมในศาลากลางจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต ้

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสํานักงานวางแผนเศรษฐกิจมาเลเซีย
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของท้ังสองประเทศ มีกําหนดการร่วมสํารวจพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงบริเวณชา

มาเลเซีย และหารือเพ่ือยกร่างแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนร่วมกัน ระหว่างวันท่ี ๓๐ 
และมีกําหนดการสัมมนาสามคลัสเตอร์ภาคใต้ เพ่ือให้ทุกคลัสเตอร์เสนอรายงานการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารายคลัสเตอร์
หวัด แผนกลยุทธ์และแผนการลงทุนระดับพ้ืนท่ีท่ีสอดรับกับการร่วมเป็นพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคความร่วมมือระหว่างประเทศ ในช่วง

การขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนงานระยะห้าปีแผนที่สอง (Implementation Blueprint) 
ประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในระหว่างวันท่ี ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพฯ เพ่ือให้สามประเทศบรรลุข้อสรุปด้านกรอบการดําเนินการ

เป็นประธานสาขา และกรอบระยะเวลาการเป็นประธานของคณะทํางาน ๖ สาขา ได้แก่ สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาขาการค้าและการลงทุน สาขาการท่องเท่ียว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล

และสาขาการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังกรอบการประชุมของมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้
พร้อมท้ังจัดประชุมหารือระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ครั้งพิเศษ เพ่ือรับรองผลการประชุม

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็น
ท่ีเห็นว่าในส่วนของเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของผู้เข้าร่วมการประชุมและบุคคลท่ีปฏิบัติ

ควรส่งสําเนารายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมและ
ทราบล่วงหน้า และประเด็นมาตรา๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ                  

ท่ีเห็นว่าหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยประกอบกับหนังสือแลกเปลี่ยนของUNODC ก่อให้เกิด
แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ 

ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เนื่องจากหนังสือสัญญาดังกล่าวเป็นการกําหนดพันธกรณีเก่ียวกับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน
รายการในประเทศไทย ซึ่งมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษ

นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ ดังนี ้
๑๘ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
GT) ท่ีได้ให้ความสําคัญต่อประเด็น

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นําได้สั่งการในระหว่างการประชุม

และการเช่ือมโยงกับอาเซียน อาทิ การพัฒนา
สะเดา การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง

เมืองเปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน และสะพานแห่งท่ีสองระหว่าง
ลก จังหวัดนราธิวาส รวมท้ังการวางแผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงสายการผลิต

รมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมทางไกลเพ่ือช้ีแจง
GT เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสํานักงานวางแผนเศรษฐกิจมาเลเซีย 
ร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงบริเวณชายแดน
๓๐ มกราคม-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

และมีกําหนดการสัมมนาสามคลัสเตอร์ภาคใต้ เพ่ือให้ทุกคลัสเตอร์เสนอรายงานการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารายคลัสเตอร์/
หวัด แผนกลยุทธ์และแผนการลงทุนระดับพ้ืนท่ีท่ีสอดรับกับการร่วมเป็นพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคความร่วมมือระหว่างประเทศ ในช่วง

Implementation Blueprint) 
นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

ณ กรุงเทพฯ เพ่ือให้สามประเทศบรรลุข้อสรุปด้านกรอบการดําเนินการ
สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สาขาการค้าและการลงทุน สาขาการท่องเท่ียว สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 
และสาขาการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังกรอบการประชุมของมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้

พร้อมท้ังจัดประชุมหารือระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ครั้งพิเศษ เพ่ือรับรองผลการประชุม IMT-GT Focus Group 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

และพิจารณาร่างรายงานของรัฐมนตรี
IMT-GT และการเตรียมการการลงนามความตกลงก
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Subregional Cooperation : CIMT)
  ๒. เห็นชอบในการมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
และประสานหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน
Ministerial Meeting) ครั้งท่ี ๑๙ การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส แผนงาน
ครั้งท่ี ๒๐ และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด แผนง
ครั้งท่ี ๑๐ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
   ๒.๑ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะ ได้แก่ ความก้าวหน้า
การดําเนินการในแผนหมุนเวียนรอบท่ีหนึ่งระหว่างปี พ
ระหว่าง ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
   ๒.๓ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีประชุม
รวมท้ังนิทรรศการ และการเผยแพร่ข้อมูลของ 
   ๒.๔ เตรียมการด้านงบประมาณการจัดประชุมระหว่างประเทศ โดยให้จัดทําความตกลงในรายละเอียดกับ
สํานักงบประมาณ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง การลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย
 พิเศษฮ่องกง 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
   ๑.๑ เห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยร่างข้อตกลงฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอํานวย
ความสะดวกและส่งเสริมการค้าสินค้า การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริมการค้าบริการ การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริม
การลงทุน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการค้า การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอํานวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และความร่วมมือในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเห็นชอบร่วมกัน ท้ังนี้ 
ของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
   ๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ หรือหากติดภารกิจ ให้มอบหมาย
ผู้อ่ืนลงนามแทนต่อไป 
   ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรปรับแก้ถ้อยคําในร่างข้อตกลงฯ ใน
“This arrangement” เป็น “This Arra
ระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีเจตนาจะก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่ภาคี 
any binding legal relations between the Participants.
ระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

และพิจารณาร่างรายงานของรัฐมนตร ีIMT-GT ต่อผู้นํา ร่างคําแถลงการณ์ร่วมของผู้นํา ในการประชุมระดับผู้นําครั้งท่ี 
และการเตรียมการการลงนามความตกลงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค

Thailand Growth Triangle Subregional Cooperation : CIMT) 
เห็นชอบในการมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก

ข้องเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน
การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส แผนงาน IMT-GT (IMT-GT Senior Officials

และการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด แผนงาน IMT-GT (IMT-GT Chief Ministers
กันยายน ๒๕๕๖ ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะ ได้แก่ ความก้าวหน้า
การดําเนินการในแผนหมุนเวียนรอบท่ีหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และแผนงานโครงการในแผนหมุนเวียนรอบท่ีสอง

ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีประชุม
เผยแพร่ข้อมูลของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ อย่างเหมาะสม 

เตรียมการด้านงบประมาณการจัดประชุมระหว่างประเทศ โดยให้จัดทําความตกลงในรายละเอียดกับ
สํานักงบประมาณ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๓,๕๒๖,๐๐๐ บาท 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย

เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี ้
เห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศ

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยร่างข้อตกลงฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอํานวย
ความสะดวกและส่งเสริมการค้าสินค้า การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริมการค้าบริการ การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริม

อมูลและความร่วมมือในการดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการค้า การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ R&D ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพ
ความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอํานวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และความร่วมมือในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเห็นชอบร่วมกัน ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงเอกสารท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ หรือหากติดภารกิจ ให้มอบหมาย

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรปรับแก้ถ้อยคําในร่างข้อตกลงฯ ใน Paragraph I (OBJECTIVE AND PRINCIPLE) 

This Arrangement” และโดยท่ี Paragraph I (OBJECTIVE AND PRINCIPLE) 
ระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีเจตนาจะก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่ภาคี ("This arrangement is not intended to create
any binding legal relations between the Participants.") ร่างข้อตกลงฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฯ รวมท้ังกระทรวงพาณิชย์ควรใช้ประโยชน์

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

ต่อผู้นํา ร่างคําแถลงการณ์ร่วมของผู้นํา ในการประชุมระดับผู้นําครั้งท่ี ๗ แผนงาน 
ารจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT (Centre for 

เห็นชอบในการมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ข้องเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน IMT-GT (IMT-GT 

GT Senior Officials’ Meeting)  
GT Chief Ministers’ and Governors’ Forum) 

ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี ้
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมความพร้อมด้านสารัตถะ ได้แก่ ความก้าวหน้า

และแผนงานโครงการในแผนหมุนเวียนรอบท่ีสอง

ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีประชุม 

เตรียมการด้านงบประมาณการจัดประชุมระหว่างประเทศ โดยให้จัดทําความตกลงในรายละเอียดกับ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-เขตบริหาร

เห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยร่างข้อตกลงฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ การอํานวย
ความสะดวกและส่งเสริมการค้าสินค้า การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริมการค้าบริการ การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริม

อมูลและความร่วมมือในการดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการค้า การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ามร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพ 
ความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอํานวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงเอกสารท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์

อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงฯ หรือหากติดภารกิจ ให้มอบหมาย

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
Paragraph I (OBJECTIVE AND PRINCIPLE) วรรคแรก โดยแก้ไข 
Paragraph I (OBJECTIVE AND PRINCIPLE) ของร่างข้อตกลงฯ 

This arrangement is not intended to create 
อตกลงฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมาย

ของรัฐธรรมนูญฯ รวมท้ังกระทรวงพาณิชย์ควรใช้ประโยชน์



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๖ 

จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับฮ่องกงในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในสาขาท่ีฮ่องกงมีศักยภาพ เช่น สาขาโลจิสติกส์และการขนส่ง และสาขาบริการทางการเงิน
เป็นต้น และจะเป็นช่องทางสําคัญให้ไทยสามารถหยิบยกปัญหาอุปสรรค ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันข้ึนหารือและติดตามผล
ได้อย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีรายงานเก่ียวกับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือเข้าร่วม
ในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดี 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามคําเชิญของผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง ระหว่างวันท่ี 
  ๑. ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลี
   ๑.๑ การหารือกับประธานาธิบดี ปัก กึน
ระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นเรื่องท่ีได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี อี มยอง
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมท้ังจะขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากข้ึนท้ังในด้
และเทคโนโลยี สาธารณสุข และการศึกษา 
   ๑.๒ การหารือเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทสตรีในภูมิภาคและให้ความสําคัญกับเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ โดยให้
กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมท้ังผลักดันให้สตรี
มากยิ่งข้ึน 
   ๑.๓ นายกรัฐมนตรีได้เรียนเชิญประธานาธิบดี ปัก กึน
ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคม 
  ๒. ผลการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่อ
   ๒.๑ การหารือกับนายเหลียง จุ้นอิง 
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน รวมท้ังการส่งเสริมให้ด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะการค้าพืชเกษตร
เช่น ข้าว ผลไม้ ตลอดจนการส่งเสริมการท่
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของความร่วมมือด้านต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 
   ๒.๒ การศึกษาดูงานท่ี
เพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ สําหรับผู้มาใช้บริการ และเป็นสถานีท่ีเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ เช่น รถไฟและรถโดยสาร 
รวมท้ังเป็นเส้นทางด่วนไปยังสนามบินซึ่งมีเคาน์เตอร์ของสายการบินต่าง ๆ สําหรับผู้ท่ีจะเดิ
ได้ล่วงหน้า โดยให้กระทรวงคมนาคมนํารูปแบบการบริหารจัดการของ
และประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสถานีขนส่งมวลชนของไทย เช่น กรณี
ต่อไป 
   ๒.๓ การหารือกับกลุ่มสมาคมท่องเที่ยวเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
โดยขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ รวมท้ังหากประเทศไทยมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ 
ขอให้แจ้งไปยังบริษัทท่องเท่ียวของฮ่องกงล่วงหน้าเพ่ือจะได้เตรียมรายการท่องเท่ียวให้เหมาะสม โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณากําหนดทิศทาง
รองรับการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวฮ่องกง สําหรับการดําเนินโคร
(มูลค่า ๒.๒ ล้านล้านบาท) ให้มีการพัฒนาเส้นทางท่ีรองรับการเดินทางของนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ด้วย

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับฮ่องกงในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประกอบการไทย โดยเฉพาะในสาขาท่ีฮ่องกงมีศักยภาพ เช่น สาขาโลจิสติกส์และการขนส่ง และสาขาบริการทางการเงิน

เป็นต้น และจะเป็นช่องทางสําคัญให้ไทยสามารถหยิบยกปัญหาอุปสรรค ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันข้ึนหารือและติดตามผล
ได้อย่างต่อเนื่อง ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีรายงานเก่ียวกับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือเข้าร่วม

ในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดี ปัก กึน-ฮเย (Park Geun-Hye) ซึ่งเป็นผู้นําสตรีคนแรกของเกาหลีใต้ และเดินทางเยือน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามคําเชิญของผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ผลการเยือนสาธารณรัฐเกาหล ี
การหารือกับประธานาธิบดี ปัก กึน-ฮเย เก่ียวกับพัฒนาความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นเรื่องท่ีได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี อี มยอง-บัก (Lee Myung
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมท้ังจะขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากข้ึนท้ังในดา้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาธารณสุข และการศึกษา  

การหารือเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทสตรีในภูมิภาคและให้ความสําคัญกับเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ โดยให้
กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมท้ังผลักดันให้สตรีได้มีโอกาสและบทบาทในการพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้เรียนเชิญประธานาธิบดี ปัก กึน-ฮเย มาเยือนประเทศไทยและเข้าร่วมประชุมระดับผู้นํา
แปซิฟิก ท่ีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ผลการเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
การหารือกับนายเหลียง จุ้นอิง (Leung Chun-ying) ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน รวมท้ังการส่งเสริมให้ด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะการค้าพืชเกษตร
เช่น ข้าว ผลไม้ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปประสานงาน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของความร่วมมือด้านต่าง ๆ

การศึกษาดูงานท่ี Hong Kong Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ สําหรับผู้มาใช้บริการ และเป็นสถานีท่ีเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ เช่น รถไฟและรถโดยสาร 
รวมท้ังเป็นเส้นทางด่วนไปยังสนามบินซึ่งมีเคาน์เตอร์ของสายการบินต่าง ๆ สําหรับผู้ท่ีจะเดินทางโดยเครื่องบินสามารถ
ได้ล่วงหน้า โดยให้กระทรวงคมนาคมนํารูปแบบการบริหารจัดการของ Hong Kong Station ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสถานีขนส่งมวลชนของไทย เช่น กรณ ีairport rail link ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูง

การหารือกับกลุ่มสมาคมท่องเที่ยวเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
โดยขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ รวมท้ังหากประเทศไทยมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ 

ของฮ่องกงล่วงหน้าเพ่ือจะได้เตรียมรายการท่องเท่ียวให้เหมาะสม โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณากําหนดทิศทาง
รองรับการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวฮ่องกง สําหรับการดําเนินโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ 

ให้มีการพัฒนาเส้นทางท่ีรองรับการเดินทางของนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ด้วย

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับฮ่องกงในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประกอบการไทย โดยเฉพาะในสาขาท่ีฮ่องกงมีศักยภาพ เช่น สาขาโลจิสติกส์และการขนส่ง และสาขาบริการทางการเงิน 

เป็นต้น และจะเป็นช่องทางสําคัญให้ไทยสามารถหยิบยกปัญหาอุปสรรค ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันข้ึนหารือและติดตามผล 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีรายงานเก่ียวกับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือเข้าร่วม
ซึ่งเป็นผู้นําสตรีคนแรกของเกาหลีใต้ และเดินทางเยือน

๒๕๕๖ สรุปได้ ดังนี ้

เก่ียวกับพัฒนาความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
Lee Myung-bak) โดยมุ่งส่งเสริม

านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์

การหารือเก่ียวกับการพัฒนาบทบาทสตรีในภูมิภาคและให้ความสําคัญกับเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ โดยให้
ได้มีโอกาสและบทบาทในการพัฒนาประเทศ

ฮเย มาเยือนประเทศไทยและเข้าร่วมประชุมระดับผู้นํา

ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน รวมท้ังการส่งเสริมให้ด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะการค้าพืชเกษตร 

องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศรับไปประสานงาน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของความร่วมมือด้านต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ สําหรับผู้มาใช้บริการ และเป็นสถานีท่ีเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน ๆ เช่น รถไฟและรถโดยสาร 

นทางโดยเครื่องบินสามารถ check in 
ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

การหารือกับกลุ่มสมาคมท่องเที่ยวเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
โดยขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ๆ รวมท้ังหากประเทศไทยมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ 

ของฮ่องกงล่วงหน้าเพ่ือจะได้เตรียมรายการท่องเท่ียวให้เหมาะสม โดยให้กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณากําหนดทิศทาง

งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ 
ให้มีการพัฒนาเส้นทางท่ีรองรับการเดินทางของนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ด้วย 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง การจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทย
 กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชนแห่งราชอาณาจักรเปรู 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แห่งราชอาณาจักรไทยกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชนแห่งราชอาณาจักรเปรู 
Cooperation on the Promotion of Bilateral Investments to be 
Kingdom of Thailand and the Private Investment Promotion Agency of Peru) 
ทางด้านการลงทุนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
  ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรั
ท่ีเห็นควรมีการจัดทําฐานข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีได้จัดทําความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ ในการอํานวยความสะดวก และช่วยในการวางแผนประกอบการตัดสินใจของนัก
การส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสวีเดน
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้
  ๑. เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
สวีเดน ฉบับท่ี ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
มีความสนใจร่วมกันภายในระยะเวลา 
ของแผนปฏิบัติการร่วมฯ แบ่งออกเป็น 
การขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี การขยายความร่วมมือทวิภาคีในสาขาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ การออกแบบ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเท่ียวและกีฬา สุขภาพและการดู
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระดับภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ
  ๒. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฯ
  ๓. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
 

 ๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
  ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
 

 ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
  และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทย
กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชนแห่งราชอาณาจักรเปรู (PROINVERSION) 

เห็นชอบการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แห่งราชอาณาจักรไทยกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชนแห่งราชอาณาจักรเปรู (Memorandum of Understanding Concerning
Cooperation on the Promotion of Bilateral Investments to be signed between the Board of Investment of the 
Kingdom of Thailand and the Private Investment Promotion Agency of Peru) ซึ่งมีสาระสําคัญในเรื่องความร่วมมือ
ทางด้านการลงทุนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่ีเห็นควรมีการจัดทําฐานข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีได้จัดทําความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ ในการอํานวยความสะดวก และช่วยในการวางแผนประกอบการตัดสินใจของนัก
การส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสวีเดน
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี ้

เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
๒๕๖๐) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ท่ี

มีความสนใจร่วมกันภายในระยะเวลา ๕ ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ จัดทําข้ึนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือลงนาม โดยเนื้อหา
ของแผนปฏิบัติการร่วมฯ แบ่งออกเป็น ๗ หมวด ได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน

ทางเศรษฐกิจทวิภาคี การขยายความร่วมมือทวิภาคีในสาขาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ การออกแบบ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเท่ียวและกีฬา สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ) การฟ้ืนฟู/บูรณะหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระดับภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ

อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฯ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์

ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา

ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

การจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทย

เห็นชอบการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Memorandum of Understanding Concerning 

signed between the Board of Investment of the 
ซึ่งมีสาระสําคัญในเรื่องความร่วมมือ

บความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท่ีเห็นควรมีการจัดทําฐานข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีได้จัดทําความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ ในการอํานวยความสะดวก และช่วยในการวางแผนประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนไทย เพ่ือเป็น

การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสวีเดน 

เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ท่ีท้ังสองประเทศ

จัดทําข้ึนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือลงนาม โดยเนื้อหา
หมวด ได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน 

ทางเศรษฐกิจทวิภาคี การขยายความร่วมมือทวิภาคีในสาขาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน (เกษตรกรรมและป่าไม้ 
ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ การออกแบบ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

บูรณะหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระดับภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ 

อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฯ 
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์

ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ท่ีดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๘ 

 ๗.๗  ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน
 

 ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
 

  ๗.๙ ประสารการดําเนินงานของส่วนนาชการในต่างประเทศ
 

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
  ระหว่างประเทศ
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน 

ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค

ประสารการดําเนินงานของส่วนนาชการในต่างประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหว่างประเทศ 

 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

ประสารการดําเนินงานของส่วนนาชการในต่างประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
  ๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญ 
ประเด็นนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านปัญหายาเสพติด และประเด็นนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
  ๒. การตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสําคัญเฉพาะพ้ืนท่ี 
ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 
ชายแดน และพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ
  ๓. แนวทางและข้ันตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ
   ๓.๑ ผู้ตรวจราชการสอบทาน
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๓.๒ กําหนดประเด็นปัญหา
   ๓.๓ แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๓.๔ ประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสําคัญเฉพาะพ้ืนท่ี 
   ๓.๕ กระทรวงและกรมจัดทําคําสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการออกตรวจราชการตามแผนท่ีกําหนด
   ๓.๖ จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายรอบที่ 
ของปีงบประมาณ 
   ๓.๗ ประชุมผู้ตรวจราชการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน นําเสนอรายงานรอบ 
ต่อนายกรัฐมนตร ี
   ๓.๘ จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายโครงการรอบท่ี 
ของปีงบประมาณ 
   ๓.๙ นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประเด็นนโยบายสําคัญในร
เพ่ือทราบและพิจารณา 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีดความสามารถ
 และขนาดย่อม (SMEs)   

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ

ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญ (Issue

ประเด็นนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านปัญหายาเสพติด และประเด็นนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

การตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสําคัญเฉพาะพ้ืนท่ี (Specific Area) 
ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 

งในการเกิดภัยพิบัต ิ
แนวทางและข้ันตอนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ

ผู้ตรวจราชการสอบทาน/วิเคราะห์ และร่วมกําหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในปีงบประมาณ

กําหนดประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนาภายใต้ประเด็นสําคัญของนโยบาย 
แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจําปีงบประมาณ 

ประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสําคัญเฉพาะพ้ืนท่ี 
กระทรวงและกรมจัดทําคําสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการออกตรวจราชการตามแผนท่ีกําหนด
จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายรอบที่ 

ประชุมผู้ตรวจราชการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน นําเสนอรายงานรอบ 

จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายโครงการรอบท่ี 

นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประเด็นนโยบายสําคัญในรายงานผลการตรวจราชการประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย) ในส่วนของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

. ๒๕๕๖  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

Issue) จํานวน ๒ ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านปัญหายาเสพติด และประเด็นนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

Specific Area) เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนท่ี
ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง จํานวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจการค้า

ศ. ๒๕๕๖ 
วิเคราะห์ และร่วมกําหนดแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการในปีงบประมาณ 

ประเด็นการพัฒนาภายใต้ประเด็นสําคัญของนโยบาย (Issue) 
แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจําปีงบประมาณ 

ประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสําคัญเฉพาะพ้ืนท่ี (Specific Area) 
กระทรวงและกรมจัดทําคําสั่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการออกตรวจราชการตามแผนท่ีกําหนด 
จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 

ประชุมผู้ตรวจราชการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน นําเสนอรายงานรอบ ๖ เดือน 

จัดส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวมรายโครงการรอบท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 

ายงานผลการตรวจราชการประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี

ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ 
ในส่วนของค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๐ 

และการประชุม และค่าอาหารในการประชุมให้เหมาะสมกับค่าค
ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
  ๑. ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม
   ๑.๑ อบรม/ประชุมในสถานท่ีราชการเบิกได้ไม่เกิน 
   ๑.๒ อบรม/ประชุมในสถา
  ๒. ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 การค้า กระทรวงพาณิชย์) 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๑.๑ เพ่ิมเติม (๑๐
ระดบักรมในกระทรวงพาณิชย ์
   ๑.๒ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ที่เป็นของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
และอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ท่ีเป็นของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพันท้ังปวงของสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปเป็นของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แล้วแต่กรณี
   ๑.๓ ให้โอนบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระ
กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามจํานวนอัตราท่ีกําหนด ไปเป็นของสํานักงาน
  ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับอํานาจหน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพัน
รวมท้ังการโอนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลัง ควรกําหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามร่างพระราช
เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
  ๓. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒน
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอัตรากําลังท่ีเกลี่ยจากกรมต่าง
และยุทธศาสตร์การค้า อาจจะก่อให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ จึงควรกําหนดในลักษณะท่ีให้มีการโอนอัตรากําลังจากกรมต่างๆ
ในกระทรวงพาณิชย์โดยการเกลี่ยอัตรากําลังและไม่เป็นการเพ่ิมอัตรากําลังข้ึนใหม่ นอกจากนี้ ควรให้สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้
ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์การพาณิชย์และเป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ในเชิงลึกท่ีทันสมัย โดยเช่ือมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ และมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล รวมท้ังควรพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจการพาณิชย์ในภาพรวม
ท้ังกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับกลุ่มกฎหมายหรือสํานักนิติการของกรมต่าง
ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ท่ีต่างมีกฎหมายในการกํากั
 

 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

และการประชุม และค่าอาหารในการประชุมให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยปรับอัตราเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้

ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม 
ประชุมในสถานท่ีราชการเบิกได้ไม่เกิน ๓๕ บาทต่อมื้อต่อคน 
ประชุมในสถานท่ีเอกชนเบิกได้ไม่เกิน ๕๐ บาทต่อมื้อต่อคน 

ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน ๑๒๐ บาทต่อมื้อต่อคน 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (จัดต้ังสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

  

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

๒๕๔๕ ดังนี ้
๑๐) ของมาตรา ๒๙ เพ่ือจัดตั้งสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีฐานะเป็นส่วนราชการ

ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ที่เป็นของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
และอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ท่ีเป็นของ

ะโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพันท้ังปวงของสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปเป็นของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แล้วแต่กรณี

ให้โอนบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระ
กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามจํานวนอัตราท่ีกําหนด ไปเป็นของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับอํานาจหน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพัน
รวมท้ังการโอนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลัง ควรกําหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามร่างพระราช
เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒน
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอัตรากําลังท่ีเกลี่ยจากกรมต่าง ๆ ในกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นของสํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า อาจจะก่อให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ จึงควรกําหนดในลักษณะท่ีให้มีการโอนอัตรากําลังจากกรมต่างๆ
ในกระทรวงพาณิชย์โดยการเกลี่ยอัตรากําลังและไม่เป็นการเพ่ิมอัตรากําลังข้ึนใหม่ นอกจากนี้ ควรให้สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้
ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์การพาณิชย์และเป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ในเชิงลึกท่ีทันสมัย โดยเช่ือมโยงข้อมูล

ๆ และมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล รวมท้ังควรพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจการพาณิชย์ในภาพรวม
ท้ังกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับกลุ่มกฎหมายหรือสํานักนิติการของกรมต่าง
ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ท่ีต่างมีกฎหมายในการกํากับดูแล ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

รองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยปรับอัตราเพิ่มขึ้นเพื่อให้

จัดต้ังสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสําคัญคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

เพ่ือจัดตั้งสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีฐานะเป็นส่วนราชการ

ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ที่เป็นของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
และอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ท่ีเป็นของ

ะโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพันท้ังปวงของสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปเป็นของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แล้วแต่กรณ ี

ให้โอนบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกับอํานาจหน้าท่ี กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพัน 
รวมท้ังการโอนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลัง ควรกําหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามร่างพระราชบัญญัติฯ 
เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการ

ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ๆ ในกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นของสํานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า อาจจะก่อให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ จึงควรกําหนดในลักษณะท่ีให้มีการโอนอัตรากําลังจากกรมต่างๆ 
ในกระทรวงพาณิชย์โดยการเกลี่ยอัตรากําลังและไม่เป็นการเพ่ิมอัตรากําลังข้ึนใหม่ นอกจากนี้ ควรให้สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้
ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์การพาณิชย์และเป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ในเชิงลึกท่ีทันสมัย โดยเช่ือมโยงข้อมูล

ๆ และมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล รวมท้ังควรพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจการพาณิชย์ในภาพรวม 
ท้ังกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับกลุ่มกฎหมายหรือสํานักนิติการของกรมต่าง ๆ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์
เร่ือง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง 
ของสํานักงาน ก.พ. และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี
ท่ีเห็นควรมีหลักสูตรภาคปฏิบัติในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริหาร ไปพิจารณาดําเนินการด้วย ทั้งนี้
ในด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน 
คือ ระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร 
นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนําไปใช้ในการกํากับติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
  ๒. เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับผู้บริหารระดับสูง
มีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงาน ก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริ
Information Officer : CIO) ด้วย ไปพิจารณาต่อไป
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง รายงานผลการดําเนินการกรณีข้อร้องเรียนของประชาชน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการดําเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กรณีมีองค์กรต่างๆ และประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในระหว่างเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี
อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี ๒๙-
และติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันท่ี 
ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ ดังนี้
  ๑. มีผู้ร้องเรียน จํานวน 
การเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษา การขอให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จบํานาญลูกจ้าง 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ การขอให้แก้ไขความเดื
การจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม การสนับสนุนให้ตรากฎหมายกําหนดตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และตําแหน่งอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยบริหารราชการของอําเภอเกาะสมุย การขอรับสนับสนุนงบประ
  ๒. ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นข้อเรียกร้อง ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสตูล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานผลการดําเนินการไปในลักษณะส่งต่อให้หน่วยปฏิบัติดําเนินการ
ต่อไป 
  ๓. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นควรส่งเรื่องให้ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นําเข้าระบบเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรีและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง 

เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง 

และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี
ติในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริหาร ไปพิจารณาดําเนินการด้วย ทั้งนี้

ในด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน 
คือ ระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยตรง รวมทั้ง
นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนําไปใช้ในการกํากับติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิิชอบด้วย 

เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับผู้บริหารระดับสูง
มีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

๒๕๔๙ และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงาน ก
และการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

ด้วย ไปพิจารณาต่อไป 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
รายงานผลการดําเนินการกรณีข้อร้องเรียนของประชาชน  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการดําเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กรณีมีองค์กรต่างๆ และประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในระหว่างเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี
-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ โอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยม

และติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีอย่างเป็นทางการ
๒๕๕๕ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ และระหว่างวันที่ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปได้ ดังนี ้
มีผู้ร้องเรียน จํานวน ๒๐ ราย โดยมีประเด็นข้อร้องเรียนท่ีสําคัญ ได้แก่ การขอออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 

การเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษา การขอให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จบํานาญลูกจ้าง 
การขอให้แก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกร การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน การขอให้ติดตามกรณีการทุจริต

การจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม การสนับสนุนให้ตรากฎหมายกําหนดตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และตําแหน่งอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยบริหารราชการของอําเภอเกาะสมุย การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นข้อเรียกร้อง ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสตูล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานผลการดําเนินการไปในลักษณะส่งต่อให้หน่วยปฏิบัติดําเนินการ

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นควรส่งเรื่องให้ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
นําเข้าระบบเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรีและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) ตามความเห็น

และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี
ติในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริหาร ไปพิจารณาดําเนินการด้วย ทั้งนี้ 

ในด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน ๒ ระดับ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยตรง รวมทั้ง

นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนําไปใช้ในการกํากับติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนราชการท่ีเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับผู้บริหารระดับสูง
มีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ท่ีเห็นควรให้กระทรวง

หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานสรุปผลการดําเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กรณีมีองค์กรต่างๆ และประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีในระหว่างเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี

ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ โอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยม
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีอย่างเป็นทางการ 
วัดกระบี่ และระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ราย โดยมีประเด็นข้อร้องเรียนท่ีสําคัญ ได้แก่ การขอออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 
การเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษา การขอให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จบํานาญลูกจ้าง 

อดร้อนของเกษตรกร การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน การขอให้ติดตามกรณีการทุจริต
การจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วม การสนับสนุนให้ตรากฎหมายกําหนดตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

มาณโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นข้อเรียกร้อง ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสตูล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานผลการดําเนินการไปในลักษณะส่งต่อให้หน่วยปฏิบัติดําเนินการ

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นควรส่งเรื่องให้ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง การบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการพล
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนประจํากองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตามท่ี กอ
   ๑.๑ กําหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ
   ๑.๒ กําหนดผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประจํา กอ
   ๑.๓ ให้สํานักงาน ก
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ๒. ให้ กอ.รมน. ไปหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน
การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ
มีอํานาจหนา้ท่ีในการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษเสนอผู้อํานวยการ กอ
ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมท้ังให้รับความเห็นของสํานักงาน ก
เก่ียวกับการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยา
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประจํา กอ
ของ กอ.รมน. โดยคํานึงถึงความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นหลัก ส่วนการกําหนดค่าตอบแทนพิเ
เป็นผู้พิจารณา รวมท้ังเห็นควรให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ
เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนนําเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วดําเนินการต่อไปได้
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าหารื
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓
ราคากลางตามพระราชบัญญัติฯ มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลราคากลางและตรวจสอบได้เป็นสําคัญ หากเกิดกรณี
การจัดหาพัสดุชนิดเดียวกันแต่ราคากลางท่ีเปิดเผยแตกต่างกันจะต้องพิจารณาจากเจตนาและพฤติการณ์แวดล้อมของการได้มา
ของราคากลางนั้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการแล้ว
สําหรับการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสร้าง เห็นควรให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณา
ตามแนวทางการดําเนินการประกว
ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.  

เห็นชอบในหลักการแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนประจํากองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ตามท่ี กอ.รมน. เสนอ ดังนี ้

กําหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และอํานาจหน้าท่ี
กําหนดผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.
ให้สํานักงาน ก.พ. รับไปดําเนินการเรื่อง การโอนเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนประจํา กอ

เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือปรับแก้ไขแนวทางการบริหารงานบุคคล
รมน. ในส่วนของการกําหนดผู้มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ

การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ
าท่ีในการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษเสนอผู้อํานวยการ กอ

ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมท้ังให้รับความเห็นของสํานักงาน ก
เก่ียวกับการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนประจํา กอ
และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ควรกําหนดให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ี โครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา

โดยคํานึงถึงความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นหลัก ส่วนการกําหนดค่าตอบแทนพิเ
เป็นผู้พิจารณา รวมท้ังเห็นควรให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. (อ.ก.พ. ประจํา กอ
เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนนําเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะ

ษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วดําเนินการต่อไปได้

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง
และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยรองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง 
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าหารือร่วมกันกับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เก่ียวกับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ

๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยท่ีประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การเปิดเผย
ราคากลางตามพระราชบัญญัติฯ มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลราคากลางและตรวจสอบได้เป็นสําคัญ หากเกิดกรณี
การจัดหาพัสดุชนิดเดียวกันแต่ราคากลางท่ีเปิดเผยแตกต่างกันจะต้องพิจารณาจากเจตนาและพฤติการณ์แวดล้อมของการได้มา
องราคากลางนั้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการแล้ว
สําหรับการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสร้าง เห็นควรให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณา

ดราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

เห็นชอบในหลักการแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนประจํากองอํานวยการรักษาความมั่นคง

และอํานาจหน้าท่ี 
. 

รับไปดําเนินการเรื่อง การโอนเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. สามารถโอนได้

กาเพ่ือปรับแก้ไขแนวทางการบริหารงานบุคคล
ในส่วนของการกําหนดผู้มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 

การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 
าท่ีในการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการกําหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษเสนอผู้อํานวยการ กอ.รมน. เพ่ือประกาศใช้บังคับ 

ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมท้ังให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. 
กรบุคคลของข้าราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. เรื่องผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ

ควรกําหนดให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าท่ี โครงสร้าง และสายการบังคับบัญชา
โดยคํานึงถึงความคล่องตัวในการบริหารจัดการเป็นหลัก ส่วนการกําหนดค่าตอบแทนพิเศษควรให้กระทรวงการคลัง

ประจํา กอ.รมน.) ข้ึนอีกคณะหนึ่ง 
เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากลั่นกรองการบริหารงานบุคคล ไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนนําเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะ

ษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วดําเนินการต่อไปได ้

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ  

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยรองนายกรัฐมนตรี 

พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง 
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

อร่วมกันกับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เก่ียวกับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 

ะชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การเปิดเผย
ราคากลางตามพระราชบัญญัติฯ มีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลราคากลางและตรวจสอบได้เป็นสําคัญ หากเกิดกรณี
การจัดหาพัสดุชนิดเดียวกันแต่ราคากลางท่ีเปิดเผยแตกต่างกันจะต้องพิจารณาจากเจตนาและพฤติการณ์แวดล้อมของการได้มา 
องราคากลางนั้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการแล้ว 
สําหรับการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสร้าง เห็นควรให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณา

ดราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนด และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

  ๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และแนวทางการเปิดเผยราคากลางเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ตามมติท่ีประชุมหารือระหว่างกระทรวงการคลังและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ ท้ังนี้ หากหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดําเนินการได้ทันที ส่วนหน่วยงานใดท่ียังไม่มีความพร้อมให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๓. ให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายในการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งรัด
ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง
ยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคา
งบประมาณดําเนินการกําหนดราคามาตรฐานโดยให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ท้ังนี้ ให้แจ้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ด้วย
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์
เร่ือง การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานท่ีในครั้งต่อไป รัฐมนตรีและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว เห็นควรให้จัดข้ึนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
(จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(นายฐานิสร์ เทียนทอง) เป็นเจ้าภาพหลัก และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้ดําเนินการ
เก่ียวกับการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
สํานักงบประมาณและเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์
เร่ือง ข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีคร้ังต่อไป
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีครั้งต่อไป สาํหรับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้
  ๑. กําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ในปี พ
   ๑.๑ วันท่ี ๓๐-๓๑ 
ปราจีนบุรี สระแก้ว) จังหวัดเจ้าภาพ : จังหวัดฉะเชิงเทรา
   ๑.๒ เดือนพฤษภาคม 
จังหวัดเจ้าภาพ : จังหวัดกําแพงเพชร 
   ๑.๓ เดือนกรกฎาคม 
จังหวัดเจ้าภาพ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ๑.๔ เดือนกันยายน 
เจ้าภาพ : จังหวัดลพบุร ี

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และแนวทางการเปิดเผยราคากลางเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ตามมติท่ีประชุมหารือระหว่างกระทรวงการคลังและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ี

งนี้ หากหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดําเนินการได้ทันที ส่วนหน่วยงานใดท่ียังไม่มีความพร้อมให้ดําเนินการ
วันนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายในการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งรัด
วเสร็จโดยเร็วต่อไป ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง

ยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา และสํานัก
งบประมาณดําเนินการกําหนดราคามาตรฐานโดยให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ท้ังนี้ ให้แจ้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ด้วย 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี (วันท่ี ๓๐-๓๑ มีนาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกสถานท่ีในครั้งต่อไป รัฐมนตรีและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว เห็นควรให้จัดข้ึนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี) ระหว่างวันเสาร์ท่ี ๓๐-วันอาทิตย์ท่ี 

ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นเจ้าภาพหลัก และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้ดําเนินการ

เก่ียวกับการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
สํานักงบประมาณและเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ะชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีคร้ังต่อไป 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีครั้งต่อไป สาํหรับ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี ้

กําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ายน ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทาง 
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และแนวทางการเปิดเผยราคากลางเก่ียวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ตามมติท่ีประชุมหารือระหว่างกระทรวงการคลังและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ี

งนี้ หากหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดําเนินการได้ทันที ส่วนหน่วยงานใดท่ียังไม่มีความพร้อมให้ดําเนินการ 
วันนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายในการจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งรัด
วเสร็จโดยเร็วต่อไป ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง

ยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง
กลางการจ้างท่ีปรึกษา และสํานัก

งบประมาณดําเนินการกําหนดราคามาตรฐานโดยให้ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ท้ังนี้ ให้แจ้งคณะกรรมการป้องกัน

มีนาคม ๒๕๕๖) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกสถานท่ีในครั้งต่อไป รัฐมนตรีและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว เห็นควรให้จัดข้ึนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
วันอาทิตย์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นเจ้าภาพหลัก และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้ดําเนินการ

เก่ียวกับการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมการลงพ้ืนท่ีท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดอื่นในกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกับ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีครั้งต่อไป สาํหรับ 

 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก 

จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร) 

จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี) 

จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง) จังหวัด



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

   ๑.๕ เดือนพฤศจิกายน 
จังหวัดเจ้าภาพ : จังหวัดสงขลา 
  ๒. การประชุมคณะรัฐมนตรี
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา พร้อมท้ังเสนอพ้ืนท่ีการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในช่
ได้แก่ 
   ๒.๑ ตรวจเยี่ยมสภาพตลาดการค้าชาย
   ๒.๒ ตรวจเยี่ยมเส้นทางรถไฟเช่ือมอรัญประเทศ
   ๒.๓ รับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาด้านการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ท่ีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
   ๒.๔ ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
   ๒.๕ เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้
ด้านนโยบายส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล 
 รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. รับทราบรายงานผลการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล 
ลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ
(คณะท่ี ๑) พิจารณาเห็นว่า การรับหลักการร่างพระ
ในระยะยาว ท้ังยังอาจขัดต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจและการให้ท้องถ่ินสามารถปกครองตนเองได้ 
เป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจา
ปกครองท้องท่ีฯ เสียใหม่ ในแนวทางท่ีให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านมีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ และตัดอํานาจใด
กับอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออก รวมตลอดท้ังพิจารณาบทบัญญัติต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องท่ีฯ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อาจบังคับใช้ได้ในปัจจุบัน 
หรือท่ีหมดความจําเป็นให้เหมาะสมต่อไป
  ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยรับรายงานผลการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษาให้ได้ข้อยุติ
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้มีความเหมาะสมต่อไป แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง ขอยืนยันการขออนุมัติงบกลางสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรรชดเชยปฏิบัติการ
 ในพ้ืนท่ีเฉพาะและภาวะภัยพิบัติค้างจ่าย
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรรชดเชยปฏิบัติการ
ในพื้นที่เฉพาะและภาวะภัยพิบัติค้างจ่ายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้
  ๑. ค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินที่ออกปฏิบัติการไปแล้วและผลงานสูงกว่าเป้าหมายงบประมาณ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ีในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ให้จัดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราช

ฉะเชิงเทรา พร้อมท้ังเสนอพ้ืนท่ีการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 

ตรวจเยี่ยมสภาพตลาดการค้าชายแดน บริเวณตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ตรวจเยี่ยมเส้นทางรถไฟเช่ือมอรัญประเทศ-ปอยเปต 
รับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาด้านการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ท่ีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี
ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก (เป็นทางเลือก
เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์โตโยตา้ ท่ีอําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

ด้านนโยบายส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตรถยนต ์

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี 

รับทราบรายงานผลการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ..) พ
ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พิจารณาเห็นว่า การรับหลักการร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับดังกล่าว จะไม่เป็นผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ในระยะยาว ท้ังยังอาจขัดต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจและการให้ท้องถ่ินสามารถปกครองตนเองได้ 
เป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการปรับปรุงพระร
ปกครองท้องท่ีฯ เสียใหม่ ในแนวทางท่ีให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านมีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ และตัดอํานาจใด
กับอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออก รวมตลอดท้ังพิจารณาบทบัญญัติต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติลักษณะ

งอาจไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อาจบังคับใช้ได้ในปัจจุบัน 
หรือท่ีหมดความจําเป็นให้เหมาะสมต่อไป 

ให้กระทรวงมหาดไทยรับรายงานผลการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษาให้ได้ข้อยุติ
ายท่ีเก่ียวข้องให้มีความเหมาะสมต่อไป แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
ขอยืนยันการขออนุมัติงบกลางสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรรชดเชยปฏิบัติการ
ในพ้ืนท่ีเฉพาะและภาวะภัยพิบัติค้างจ่าย 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรรชดเชยปฏิบัติการ

ในพื้นที่เฉพาะและภาวะภัยพิบัติค้างจ่ายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี ้

ค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินที่ออกปฏิบัติการไปแล้วและผลงานสูงกว่าเป้าหมายงบประมาณ
๒๕๕๔ จํานวน ๗๑๙,๗๘๖ ครั้ง จํานวน ๒๗๕,๒๗๗,๐๕๐ บาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) 

๒๕๕๖ ท่ีเสนอให้มีการจัดประชุมท่ีกลุ่ม
ให้จัดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 

บริเวณตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

รับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาด้านการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เป็นทางเลือก) 
า ท่ีอําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน

และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ฉบับดังกล่าว จะไม่เป็นผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ในระยะยาว ท้ังยังอาจขัดต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจและการให้ท้องถ่ินสามารถปกครองตนเองได้ 

ณามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องท่ีฯ เสียใหม่ ในแนวทางท่ีให้กํานันและผู้ใหญ่บ้านมีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ และตัดอํานาจใด ๆ ท่ีจะซ้ําซ้อน
กับอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออก รวมตลอดท้ังพิจารณาบทบัญญัติต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติลักษณะ

งอาจไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อาจบังคับใช้ได้ในปัจจุบัน 

ให้กระทรวงมหาดไทยรับรายงานผลการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษาให้ได้ข้อยุติ
ายท่ีเก่ียวข้องให้มีความเหมาะสมต่อไป แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ขอยืนยันการขออนุมัติงบกลางสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรรชดเชยปฏิบัติการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรรชดเชยปฏิบัติการ
ในพื้นที่เฉพาะและภาวะภัยพิบัติค้างจ่ายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๖๑๓,๕๗๘ บาท 

ค่าใช้จ่ายสําหรับชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินที่ออกปฏิบัติการไปแล้วและผลงานสูงกว่าเป้าหมายงบประมาณ 
บาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จํานวน 
ของกองทุนแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน ๑๐๗
  ๒. งบชดเชยท่ีปฏิบัติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกองทุนแพทย์ฉุกเฉิน ท่ีได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว จํานวน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์
เร่ือง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 
ต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนําไปสู่การก
ของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ 
  ๒. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประสานกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ  เพ่ือนําข้อมูลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปประกอบการพิจารณา
ในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
ก.พ.ร. ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาทบทวนและเร่งปรับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เช่ือมโยง
และสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ําท่ีได้ดําเนินการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวาง
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ
ตามพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง พ
ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว รวมท้ังให้สอดคล้องกับแผนการกําหนดเขตสินค้าเกษตร 
และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
 

๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
 

๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน 
รวดเร็ว ถูกต้อง

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิดังนี ้
  ๑. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ 
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จํานวน ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
๑๐๗,๒๗๗,๐๕๐ บาท 

งบชดเชยท่ีปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเฉพาะ เป็นวงเงิน ๒๔,๓๓๖,๕๒๘ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ของกองทุนแพทย์ฉุกเฉิน ท่ีได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว จํานวน ๗๗๓

กุมภาพันธ ์๒๕๕๖  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) 

เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด ท่ีมุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมทุกมิติ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) จํานวน 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนําไปสู่การก
ของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามท่ีเลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ ก
ก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประสานกับ

ส่วนราชการต่าง ๆ  เพ่ือนําข้อมูลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปประกอบการพิจารณา
นการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนราชการ ไปดําเนินการด้วย และให้สํานักงาน 

ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาทบทวนและเร่งปรับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เช่ือมโยง
และสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ําท่ีได้ดําเนินการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวาง
บริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่ได้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง พ

มท้ังให้สอดคล้องกับแผนการกําหนดเขตสินค้าเกษตร (Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

กฎหมายและการยุติธรรม 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง 
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  

อนุมัติในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเลขหมาย
หลัก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๕ 

บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
๗๗๓,๗๘๖,๐๐๐ บาท 

จังหวัด ท่ีมุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมทุกมิต ิ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนอง

จํานวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ. เสนอ 
ก่ียวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประสานกับ

ส่วนราชการต่าง ๆ  เพ่ือนําข้อมูลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปประกอบการพิจารณา
าชการ ไปดําเนินการด้วย และให้สํานักงาน 

ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาทบทวนและเร่งปรับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เช่ือมโยง
และสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ําท่ีได้ดําเนินการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบ

และแผนเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่ได้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. .... เมื่อได้มีการดําเนินการ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเลขหมาย
หลัก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน

สํานักงาน กสทช.) กรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐใด



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

มี Call Center เป็นของตนเอง หน่วยงานดังกล่าวจะต้องยื่นคําขอรับการจัดสรร ชําระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ
และนําเสนอข้อมูลโดยละเอียด ตามข้อ 
เรื่อง หลักเกณฑ ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ
เพ่ือสํานักงาน กสทช. จัดทํารายงานการวิเคราะห์เสนอคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหน้าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมตามข้อ ๕๕ ของประกาศฯ ก่อนเสนอกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามข้ันตอน
  ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานกับสํานักงาน กสทช
โทรคมนาคมของแต่ละหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการต่าง
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
 ของไตรมาส ๑  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
ของไตรมาส ๑ สรุปได้ ดังนี ้
  ๑. ผลการดําเนินงานด้านการใช้บริการ
   ๑.๑ สถิติการใช้บริการ ในปีงบประมาณ พ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๕๕๕
ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัย ซึ่ง GCC 1111 
ผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาล (ศปภ.) ให้บริการข้อมูลเก่ียวกับสถาน
จากผู้ประสบอุทกภัย จึงทําให้มีจํานวนการใช้บริการมากกว่าในสถานการณ์ปกติ
   ๑.๒ สัดส่วนการใช้บริการแยกตามประเภท ในปีงบประมาณ พ
ได้แก่ บริการสอบถามข้อมูลท่ัวไป (Q&A) 
(Contact Information) ร้อยละ ๑๓
สามารถจัดเป็นหมวดต่าง ๆ ได้แก่ หมวดสังคมและสวัสดิการ ร้อยละ 
ร้อยละ ๑๔.๙๕ หมวดการเมือง-การปกครอง ร้อยละ 
และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓.๓๗ และหมวดกฎหมาย ร้อยละ 
  ๒. ผลการดําเนินงานด้านคุณภาพบริการ
   ๒.๑ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ได้บริหารจัดการควบคุมคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส 
จํานวน ๑,๕๒๑,๖๙๐ ครั้ง หรือร้อยละ 
   ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพพนักงานรั
การให้บริการ โดยจัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมเติม อาทิ หลักสูตรจิตวิทยาในการทํางาน หลักสูตรทัศนคติในการให้บริการงาน
หลักสูตรองค์ความรู้ของกระทรวงต่าง ๆ หลักสูตรการจับประเด็นเพ่ือการให้บริกา
   ๒.๓ การสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และส่วนงานภาครัฐได้รับภารกิจต่อเนื่องในการสนับสนุน
โครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติ เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ
ท่ีอาจเกิดข้ึน ผ่านเลขหมาย ๑๑๑๑ กด 
ผ่านเลขหมาย ๑๑๑๑ กด ๖ และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและข้

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

เป็นของตนเอง หน่วยงานดังกล่าวจะต้องยื่นคําขอรับการจัดสรร ชําระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ
และนําเสนอข้อมูลโดยละเอียด ตามข้อ ๕๑ ข้อ ๗๖ และข้อ ๕๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ มติท่ีเก่ียวข้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์เสนอคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหน้าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย

ของประกาศฯ ก่อนเสนอกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามข้ันตอน
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานกับสํานักงาน กสทช

โทรคมนาคมของแต่ละหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการต่าง

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (GCC 1111) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ พ

ผลการดําเนินงานด้านการใช้บริการ 
สถิติการใช้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ มีจํานวน ๑,๕๕๑

๕๕๕,๑๒๑ ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๖ เนื่องจากในไตรมาส 
1111 ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้เป็น Call Center ของศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
ให้บริการข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์อุทกภัย ระดับน้ํา เส้นทางจราจร รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ

จากผู้ประสบอุทกภัย จึงทําให้มีจํานวนการใช้บริการมากกว่าในสถานการณ์ปกต ิ
สัดส่วนการใช้บริการแยกตามประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส 

Q&A) ร้อยละ ๘๐.๗๓ บริการสอบถามข้อมูลเพ่ือการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
๑๓.๘๕ และบริการรับเรื่องร้องเรียน (Complain) ร้อยละ 

สามารถจัดเป็นหมวดต่าง ๆ ได้แก่ หมวดสังคมและสวัสดิการ ร้อยละ ๖๐.๗๖ หมวดการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การปกครอง ร้อยละ ๑๑.๑๒ หมวดเศรษฐกิจ ร้อยละ ๗.

และหมวดกฎหมาย ร้อยละ ๒.๑๘ 
ผลการดําเนินงานด้านคุณภาพบริการ 

มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ได้บริหารจัดการควบคุมคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ไตรมาส ๑ มีจํานวนสายเรียกเข้าท้ังหมด จํานวน ๑,๕๕๑,

ครั้ง หรือร้อยละ ๙๘.๐๘ 
การพัฒนาคุณภาพพนักงานรับสาย ได้พัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสายเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ

การให้บริการ โดยจัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมเติม อาทิ หลักสูตรจิตวิทยาในการทํางาน หลักสูตรทัศนคติในการให้บริการงาน
หลักสูตรองค์ความรู้ของกระทรวงต่าง ๆ หลักสูตรการจับประเด็นเพ่ือการให้บริการท่ีด ี

การสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และส่วนงานภาครัฐได้รับภารกิจต่อเนื่องในการสนับสนุน
โครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติ เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ

กด ๕ ให้บรกิารข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านเลขหมาย 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

เป็นของตนเอง หน่วยงานดังกล่าวจะต้องยื่นคําขอรับการจัดสรร ชําระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ 
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

รวมถึงการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ มติท่ีเก่ียวข้อง 
จัดทํารายงานการวิเคราะห์เสนอคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหน้าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย

ของประกาศฯ ก่อนเสนอกรรมการกลั่นกรอง และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามข้ันตอน 
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานกับสํานักงาน กสทช. ในการจัดกลุ่มเลขหมาย

โทรคมนาคมของแต่ละหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ด้วย 

GCC 1111) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕๕๑,๔๗๗ ครั้ง ลดลงจากไตรมาส ๑ 
เนื่องจากในไตรมาส ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ของศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 
การณ์อุทกภัย ระดับน้ํา เส้นทางจราจร รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ

ไตรมาส ๑ โดยเรียงจากมากท่ีสุด 
บริการสอบถามข้อมูลเพ่ือการติดต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ร้อยละ ๒.๗๔ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
หมวดการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๖๒ หมวดทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ได้บริหารจัดการควบคุมคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
,๔๗๗ ครั้ง สามารถให้บริการได้ 

บสาย ได้พัฒนาคุณภาพของพนักงานรับสายเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ
การให้บริการ โดยจัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมเติม อาทิ หลักสูตรจิตวิทยาในการทํางาน หลักสูตรทัศนคติในการให้บริการงาน Call Center 

การสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และส่วนงานภาครัฐได้รับภารกิจต่อเนื่องในการสนับสนุน
โครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติ เพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ 

การข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่

อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านเลขหมาย ๑๑๑๑ กด ๘ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลโครงการอ่ืน ๆ  ของรัฐบาล เช่น โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อย
โครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก โครงการกองทุนตั้งตัวได้ ฯลฯ
   ๒.๔ กิจกรรมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิ
ได้แก่ การเข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงาน 
และการเข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณชุมสายโทรศัพท์ลาด
โครงการของภาครัฐผ่านทาง Social Network 
ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และข้อมูลสถานการณ์นํ้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลโครงการอ่ืน ๆ  ของรัฐบาล เช่น โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อย
โครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก โครงการกองทุนตั้งตัวได้ ฯลฯ 

กิจกรรมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธ์กับประชาชนและส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้แก่ การเข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงาน “OPEN HOUSE TOT ACADEMY” ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี 
และการเข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณชุมสายโทรศัพท์ลาด

Social Network คือ Facebook และ Twitter ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และข้อมูลสถานการณ์นํ้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๗ 

นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลโครงการอ่ืน ๆ  ของรัฐบาล เช่น โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

จกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธ์กับประชาชนและส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง 
ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี 

และการเข้าร่วมกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณชุมสายโทรศัพท์ลาดหญ้า รวมท้ังการประชาสัมพันธ์
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการจัดการเรียนการสอน

ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และข้อมูลสถานการณ์นํ้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน
 

 ในช่วงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ 
คณะรัฐมนตรีรวมท้ังสิ้น ๑๙๑ เรื่อง 

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรี
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สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน

กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ไดมี้การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม 
เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

แผนภูมิแสดงจํานวนมติคณะรัฐมนตรใีนช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 

พ. ๕๖ ๑๒ ก.พ. ๕๖ ๑๙ ก.พ. ๕๖ ๒๗ ก

๔๙

๓๘
๔๓

ม.ค. ๕๖ ก.พ. ๕๖

๒๐๖ ๑๙๑

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตร ี
จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 

คณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติ

๒๕๕๖ 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 

.พ. ๕๖

๖๑

���
� 

���
� 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตาม
 ในช่วงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ 
ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
๓ เรื่อง วาระเพ่ือพิจารณา ๕๑ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ 
๑๓ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระกา

��
 

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น
 วาระเพื่อพิจารณา ๕๑ 
 วาระเพื่อทราบ   ๑๑๙
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ

 
 
 
 
 

119

จํานวนเร่ือง 

วาระเพ่ือทราบ 
๑๑๙ เร่ือง 
(๖๒.๓๐ %) 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อทราบ

๔๔

๙๔

๗
๒๕

จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการ

คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น ๑๙๑ เรื่อง 
เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๑๙ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๕ เรื่อง

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
 

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  

มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
เป็น วาระปกตแิละวาระจร สรุปไดด้ังนี้  

๕๑ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๔๔ เรื่อง วาระจร ๗ เรื่อง  
๑๑๙ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ ๙๔ เรื่อง วาระจร ๒๕ เรื่อง

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะการเสนอ 
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วาระอื่น ๆ 
 

วาระประธานแจ้ง

วาระเพ่ือพิจารณา
 

วาระสภาผู้แทนราษฎร 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๙ 

เรื่องเพื่อทราบ

๒๕

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
จําแนกตามประเภทวาระการ

เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง 
 และวาระสภาผู้แทนราษฎร 

รประชุม 

 

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๐ เรื ่อง 

 
เรื่อง 

  
 

ประเภทวาระ 

อื่น ๆ  ๕ เร่ือง (๒.๖๒%) 

ประธานแจ้ง ๓ เร่ือง (๑.๕๗%) 

เพ่ือพิจารณา ๕๑ เร่ือง (๒๖.๗๐%) 

สภาผู้แทนราษฎร ๑๓ เร่ือง (๖.๘๑%) 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
องค์กรอิสระเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม 
เรื่อง ดังนี ้

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
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สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
คณะรัฐมนตรีช่วงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

๒๐

๑๖

๑๓

๑๓

๑๐ ๒๐ ๓๐

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๑๙๑ 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

จํานวนเร่ือง 

๔๗

๔๐ ๕๐



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไป
 เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 
เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไป
การยืนยันมติคณะรัฐมนตร ีไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่อง
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน 
จํานวน ๙๗ เรื่อง  
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามความสอดคล้องกับ

 
 
 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๑๔๖ เรื่อง
๗๖.๔๔%

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๙๔ เรื่อง 
๔๙.๒๑% 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 

เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

รื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๙๔ เรื ่อง และเรื ่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

การบริหารราชการ

รวมท้ังสิ้น  ๑๙๑ เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๑๙๑ เรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๑ 

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 

เรื่องกฎหมาย
๔๕ เรื่อง
๒๓.๕๖%

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เร่ือง… 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๙๗ เรื่อง 
๕๐.๗๙% 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

  

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก
 
 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๑๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๘

๓๒

จํานวนเร่ือง 

(๑)  นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
(๓)  นโยบายเศรษฐกิจ 
(๕)  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗)  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระห

(๑)  

จํานวนเร่ือง 

(๑)   (๒)   

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
 

 

 

 

 
 

 
 

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก

 

๓

๒๘

๗ ๖
๑

๒๖

๑๓
๕

๒๖

๑๐

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก (๒)  นโยบายความมั่นคงของรัฐ
 (๔)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖)  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (๘)  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวมท้ังสิ้น  ๙๔  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๙๔  เรื่อง 

 (๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)  

(๓)   (๔)   (๕)   (๖)   ด้าน 

(๑
(๒
(๓
(๔
(๕
(๖

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

และด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี ้

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 

๑๓

นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี  

นโยบาย )   (๘)   

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



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ 
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรี
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๒๙ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๘ เรื่อง
๒๗.๕๙%

ภาคใต้
๒ 
๖

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

จําแนกตามพ้ืนที่ดําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ี

 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ
 

กทม. และปริมณฑล
๒ 
๖

ภาคเหนือ
๙ เรื่อง
๓๑.๐๓%

ภาคใต้
๒ เรื่อง
๖.๙๐%

ตะวันออก
๑ เรื่อง
๓.๔๕%

รวมท้ังสิ้น  ๒๙  เรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๓ 

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการใน

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ 

 

และปริมณฑล
๒ เรื่อง
๖.๙๐%

ภาคกลาง
๗ เรื่อง
๒๔.๑๓%



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรี
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖ มีจํานวนท้ังสิ้น 
 

 ท้ังนี้ ในช่วงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย 
ประจําปี ๒๕๕๖ (กต

- คณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕
๕

๒๒
๒๐

๕๓

๑๕

๐

๒๐

๔๐

๖๐

นร. กก. กห. กค. กต. กษ

จํานวนเรื่อง 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันท่ี ๑๖ 

มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๕๕ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้

กุมภาพันธ์ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน 

คณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย 
กต.) 

คณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖ (ทก.) 

๑๕ ๑๐
๑ ๕

๑๐ ๘ ๘

๒๒

๑
๑๐ ๗ ๕ ๕

๑๕

กษ. คค. พน.พม. ทส. ทก.พณ.มท. ยธ. รง. วธ. วท. ศธ. สธ.

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี               
คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี ้

 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๒ คณะ 

คณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริ กัน (ฟุลไบรท์)        

๑๕
๑๐

๒ ๑ ๔ ๑

อก. พศ. ตช. วช. อส.
หน่วยงาน 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
  ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี 
มีเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 

ลําดับ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ

๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ

๓. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล 
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 

๔. ร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยเอกสทิธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ

๕. ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

๖. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ

๗. ร่างพระราชบัญญัติจดัรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ

๘. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาํความผดิเก่ียวกับ
ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ

๑๐. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนสุัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพนัธุ์ 
เก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ปา่และพชืป่าที่ใกลสู้ญพันธุ์ คร้ังที่ 
คณะกรรมาธิการการบริหาร คร้ังที่ 
คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
สัตว์ปา่และพชืปา่ที่ใกล้สูญพันธุ ์คร้ังที่ 

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา 
พ.ศ. .... 

๑๒. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนสุัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพนัธุ์ 
เก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ปา่และพืชป่าที่ใกล้
คณะกรรมาธิการการบริหาร คร้ังที่ 
คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ –

ท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ช่ือเรื่อง 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยเอกสทิธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติจดัรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาํความผดิเก่ียวกับ 
. .... 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 

ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนสุัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพนัธุ์ (CITES) 
เก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ชป่าที่ใกลสู้ญพันธุ์ คร้ังที่ ๑๖ และการประชุม
ณะกรรมาธิการการบริหาร คร้ังที่ ๖๓ และ ๖๔ และร่างพระราชบญัญัติ

คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด 
ชปา่ที่ใกล้สูญพันธุ ์คร้ังที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา (ฉบับที่ ..)  

ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนสุัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพนัธุ์ (CITES) 
เก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ปา่และพืชป่าที่ใกลสู้ญพันธุ์ คร้ังที่ ๑๖ และการประชุม
ณะกรรมาธิการการบริหาร คร้ังที่ ๖๓ และ ๖๔ และร่างพระราชบญัญัติ

คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๕ 

– ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖     
ท่ีเก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๕๖๑๗/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] 

๕๖๑๓/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] 

๕๔๔๖/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] 

๕๖๐๒/๕๖ [๒๗/๐๒/๒๕๕๖] 

๔๗๖๓/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] 

๔๗๖๐/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] 

๔๙๔๕/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] 

๔๘๔๐/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] 

๔๗๔๙/๕๖ [๑๙/๐๒/๒๕๕๖] 

๔๐๑๖/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] 

๔๐๒๖/๕๖ [๑๒/๐๒/๒๕๕๖] 

๓๕๖๕/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] 



  สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
    

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

ลําดับ 

สัตว์ปา่และพชืปา่ที่ใกล้สูญพันธุ ์คร้ังที่ 
๑๓. ร่างพระราชบัญญัตปิระกันวนิาศภัย 

พระราชบญัญัติประกันชีวิต 
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(จัดตั้งสาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

  
 
 
๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

 ร่างพระราชบัญญัติที ่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้น
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย
อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ร่างพระราชบัญญัตทิี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
      (๑ กุมภาพันธ–์๒๘

ช่ือเรื่อง 

ชปา่ที่ใกล้สูญพันธุ ์คร้ังที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัตปิระกันวนิาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
จัดตั้งสาํนักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย)์ 

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ร่างพระราชบัญญัติที ่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอน

จะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอน 

ร่างพระราชบัญญัตทิี่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ 

รวม 

สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

เลขท่ีหนังสือยืนยัน/ 

วันเดือนปีท่ีมีมติ 

๓๓๑๖/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] 

๓๕๕๗/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] 
๓๕๕๑/๕๖ [๐๕/๐๒/๒๕๕๖] 

ร่างพระราชบัญญัติที ่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั ้น เมื่อ
ยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ 

๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติท่ี
จําแนกตามข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ 

ฉบับ 

๙ 

๙ 



                สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ กุมภาพันธ–์๒๘ กุมภาพันธ์
 

 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 

 เรื่องท่ีเป็นพระราชกําหนด 
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 
ตามหน่วยงานเจ้าของเรือ่ง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงหลาโหม 

กระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รวม 

 

 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กุมภาพันธ ์๒๕๕๖) 

สํานักบริหารงานสารสนเท

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตั้งแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี ้

ประเภทกฎหมาย พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

กฎ กพ

   ๑ 

 ๑   

  ๓ ๔ 

  ๑  

  ๑  

  ๒ ๑ 

   ๑ 

   ๒ 

    

    

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     

  ๒  

 ๑   

  ๑ ๑ 

 ๒ ๑๐ ๑๐ 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๗ 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ ซึ่งได้
๒๕๕๖ มีจํานวน ๓๑ ฉบับ จําแนก

กฎ กพ. ประกาศ ระเบียบ 

๑  ๑ 

   

 ๓ ๑ 

   

   

   

   

   

 ๑  

 ๑  

  ๑ 

   

   

   

๑ ๕ ๓ 



          
          
 

 

อักษรย่อ 
นร. สาํ

กห. กร

กค. กร

กต. กร
กก. กร
พม. กร
กษ. กร
คค. กร
ทส. กร
ทก. กร
พน. กร
พณ. กร
มท. กร
ยธ. กร
รง. กร

วธ. กร

วท. กร

ศธ. กระ

สธ. กระ

อก. กระ

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

  
 

        สรุปสาระสํา
        (๑ กุมภาพัน

กร

านักนายกรัฐมนต ี

ระทรวงกลาโหม 

ระทรวงการคลัง 

ระทรวงการต่างป
ระทรวงการทอ่งเที
ระทรวงการพัฒน
ระทรวงเกษตรแล
ระทรวงคมนาคม 
ระทรวงทรัพยากร
ระทรวงเทคโนโลยี
ระทรวงพลังงาน 
ระทรวงพาณิชย์ 
ระทรวงมหาดไทย
ระทรวงยุติธรรม 
ระทรวงแรงงาน 

ระทรวงวัฒนธรรม

ระทรวงวทิยาศาส

ะทรวงศึกษาธิการ

ะทรวงสาธารณสุข

ะทรวงอุตสาหกรร

าคัญมติคณะรัฐม
นธ์–๒๘ กุมภาพัน

ระทรวง 

ชื่อเต็ม 
รี 

 

 

ระเทศ 
ที่ยวและกีฬา 
าสังคมและความ

ละสหกรณ์ 
 
รธรรมชาติและสิง่
ยีสารสนเทศและก
 
 
ย 
 
 

ม 

สตร์และเทคโนโลยี

ร 

ข 

รม 

นตรีและรายงานข
นธ์ ๒๕๕๖) 

มม่ันคงของมนุษย์ 

งแวดล้อม 
การสื่อสาร 

ยี 

ข้อมูลมติคณะรัฐม

ตารางอัก
 

อักษรย่อ
กบอ. 

ตช. 

ปสส. 

พศ. 
ลต. 

 ศป. 
สผ. 
สว. 
สช. 
สสป. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

มนตรีตามนโยบา

ษรย่อ 

ไ

อ 
 คณะกรร

สํานักงาน

 คณะกรร

สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน

 สํานักงาน
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ายรัฐบาล นางสาว

สํ

ไม่สังกัดกระทรวง/

รมการบริหารจัดก

นตํารวจแห่งชาติ

รมการประสานงา

นพระพุทธศาสนา
นคณะกรรมการก
นศาลปกครอง 
นเลขาธิการสภาผู้
นเลขาธิการวุฒิสภ
นคณะกรรมการสุ
นสภาที่ปรกึษาเศ

วย่ิงลักษณ์ ชินวตั

ํานักบริหารงานส

/หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 
การน้ําและอุทกภัย

 

นสภาผู้แทนราษฎ

าแห่งชาต ิ
การเลือกตั้ง 

ผูแ้ทนราษฎร 
ภา 
สขุภาพแห่งชาติ 
ศรษฐกิจและสังคม

ตร 

สารสนเทศ ๗๘ 

 

ย 

ฎร 

มแห่งชาต ิ



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ กุมภาพันธ์–๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) 

 
ท่ีปรึกษา 
 นางสมสมร มังคลพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 

 
คณะทํางาน 

 นางสาวดลพร ภุมมะกสิกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 นางสาวบุษบา บุญอุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางรัชนี บุญมาแย้ม  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางสาวนฤมล อุตราศรี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางสุนทรี งามดี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางสาวอุษารมย์ ไพลมาสย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นายธิติพล ธีรวิทยวงษ์  พนักงานประมวลผลข้อมลู 
 นางสาวศิริพร สรณาคมน์  พนักงานประมวลผลข้อมลู 
 นางสาวธัญญา รอดนิตย์  พนักงานบันทึกข้อมูล 

 
 

คณะทํางาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


