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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก   

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
  ฟื้นฟูประชาธิปไตย 

  

 ๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
  เป็น “วาระแห่งชาติ” 

  

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอย่างจริงจัง 

  

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ
  และเร่งรัดขยายพื นที่ชลประทาน 

  

 ๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ของประชาชนกลับมาสู่พื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
  ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

  

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
  ผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
  น  ามันเชื อเพลิง 

  

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ และ
รายงานวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการค้าและภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

๔๙๙๒/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๑ 

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ และ
รายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

๖๔๔๓/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๒ 

ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  

๔๙๕๙/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๒ 

ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

๕๙๓๕/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๒ 

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  ๕๒๑๓/๕๗ [๐๘/๐๔/๒๕๕๗] ๓ 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื อ
  ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่าง
  มีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

  

ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
(โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก)  

๖๓๓๖/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๓ 

สารบัญ 
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 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล   

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน   

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
  แหล่งเงินทุน 

  

 ๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั งในและนอกประเทศ   

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
  ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
  ในท้องถ่ิน 

  

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน   

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชน
  มีส่วนร่วม 

  

๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ   

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์   

การทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

๕๙๒๙/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๔ 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ   
ระบบป้องกันประเทศ 

  

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ   

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ   

 ๒.๕ เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กร
  อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มี
  สถานะชัดเจน 
 

  

๓. นโยบายเศรษฐกิจ   

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค   

รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)  

๕๓๗๖/๕๗ [๐๘/๐๔/๒๕๕๗] ๕ 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ า
ครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

๖๐๗๕/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๕ 

รายงานประจ าครึ่งปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ๖๕๔๒/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๖ 
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 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได้   

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ   

การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  

๖๐๕๐/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๖ 

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

๖๐๓๑/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๗ 

สถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์และแนวโน้มปี ๒๕๕๗  ๕๙๒๑/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๗ 

 ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
  ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
  และบริการ 

  

ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๔๙๗๙/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๘ 

ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต 

๖๔๔๙/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๙ 

ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๖๐๙๒/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๑๐ 

ขออนุมัติกู้เงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ๖๔๖๗/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๑๐ 
รายงานผลการศึกษาโครงการจัดซื้อรถโดยสารสาธารณะใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) จ านวน ๓,๑๘๓ คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

๖๔๗๙/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๑๑ 

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  

๖๕๕๘/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๑๑ 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน   

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   

สรุปสาระส าคัญรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗  ๖๐๓๘/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๑๓ 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา   

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  

๔๙๒๕/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗]  ๑๔ 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน   

การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง 
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]        

๕๓๑๓/๕๗ [๐๘/๐๔/๒๕๕๗] ๑๔ 

ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ส าหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม  

๖๓๖๗/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๑๕ 
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 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน   

รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราช    
สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเซียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๓  

 ๕๘๘๖/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๑๕ 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม   

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ   

สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด 
ครั้งที่ ๒  

 ๔๙๘๕/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๑๖ 

สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด 
ครั้งที่ ๓   

 ๕๒๖๑/๕๗ [๐๘/๐๔/๒๕๕๗] ๑๖ 

สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด 
ครั้งที่ ๔  

 ๖๐๓๕/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๑๗ 

สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด 
ครั้งที่ ๕  

๖๔๑๙/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๑๗ 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในการใช้
  ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

  

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้าน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ   

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
  ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
  ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

  

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม   

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื นฐาน
  ขององค์ความรู้ 

  

 ๖.๒ เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์
  ให้เพียงพอ 

  



 

 - ๕ - 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
  ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง   

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   

๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศ
  เพื่อนบ้าน 

  

รายงานผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ๕๘๙๐/๕๗ [๒๒/๐๔/๒๕๕๗] ๑๙ 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
  ประเทศอาเซียน 

  

 ๗.๓ เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์
  ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

  

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
  กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
  ที่มีบทบาทส าคัญของโลก 

  

แต่งตั้งองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยส าหรับการเจรจาจัดท าความตกลง      
เพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา)  

๔๙๗๕/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๒๐ 

การให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญานครโฮจิมินห์ ค.ศ. ๒๐๑๔  ๔๙๖๗/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๒๐ 

 ๗.๕ สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
  พร้อมทั งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
  ทาง วิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 

  

 ๗.๖ ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
  ปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
  ผลกระทบต่อประเทศไทย 

  

 ๗.๗ ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน   

 ๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค
  อาเซียนและอนุภูมิภาค 

  

 ๗.๙ ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ   

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม
  และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

  



 

 - ๖ - 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน   

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน  ๕๐๙๖/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๒๒ 

การเสนอเรื่องเก่ียวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ๔๙๖๖/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๒๒ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๘๘๐/๕๗ [๐๑/๐๔/๒๕๕๗] ๒๒ 

ขออนุมัติใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 

๖๓๖๕/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๒๓ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม ๖๓๕๕/๕๗ [๒๘/๐๔/๒๕๕๗] ๒๓ 

     ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม   

 ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร
  จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
  ทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
  เป็นธรรม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ๗ - 

ภาคผนวก  :  ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน   ๒๔ 

๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๒๔ 

๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๒๕ 

๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๒๕ 

๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไป กับประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย  ๒๖ 

๖. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้อง  
                          กับนโยบายรัฐบาล 

 
 

๒๖ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   

   ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๒๗ 

   ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๒๗ 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพ้ืนที่ทีด่ าเนินการ  ๒๘ 

๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๒๘ 

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่าง 
     ด าเนินการ 

 ๒๘ 

๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ๒๘ 

ตารางอักษรย่อ  ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร 
                          (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
 

 ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 

       ๑.๒ ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาต”ิ 
 

 ๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 

 ๑.๔ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ 
  ชลประทาน 
 

 ๑.๕ เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  กลับมาสู่พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

 ๑.๖ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ 
  นานาประเทศ 
 

 ๑.๗ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเน่ืองจาก 
  ภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ และรายงานวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจ

การค้าและภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ และรายงานวิเคราะห์
ดัชนีเศรษฐกิจการค้าและภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๐๖.๗๑ เทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
(เท่ากับ ๑๐๖.๔๖) สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๓ (เดือนมกราคม ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๔๒) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๕๔ (เดือนมกราคม ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๗) สินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ เนื้อสุกร 
กระดูกซี่โครงหมู ไก่สด เนื้อโค กุ้งขาว ไข่ไก่ ส้มเขียวหวาน กับข้าวส าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว อาหารกลางวัน และดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๐๗ (เดือนมกราคม ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๓๐) สินค้าและบริการที่มีราคาสูงขึ้น 
ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ก๊าซหุงต้ม ผงซักฟอก ค่าตรวจรักษาโรคฯ (คนไข้นอก) ค่ายาจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน     
ค่าตรวจรักษาโรคฯ (คนไข้ใน) ครีมนวดผม รถยนต์ วารสารรายสัปดาห์ เบียร์ ส าหรับดัชนี ราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ            
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๐๔.๑๔ เทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๗ 
                ๒. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการใช้จ่ายและการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงภาคการส่งออกที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน ขณะที่
การส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่ค้าหลักสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกสินค้าส าคัญหลายรายการเริ่มมีสัญญาณ
การขยายตัวที่ดีขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สูงขึ้นร้อยละ ๑.๔๙ (เดือนมกราคม ๒๕๕๗ อยู่ที่ร้อยละ ๑.๙๓) 
ตามการสูงขึ้นของราคาอาหารสดและอาหารส าเร็จรูป ส าหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ ๑.๒๒ 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
     
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐานของประเทศ และรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคา

สินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ และรายงานการวิเคราะห์
ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๐๖.๔๖ เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
(เท่ากับ ๑๐๖.๐๑) สูงขึ้นร้อยละ ๐.๔๒ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๑๔) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๐.๖๗ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ไม่เปลี่ยนแปลง) สินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวสารเจ้า เนื้อ
สุกร ไก่สด เนื้อโค ไข่ไก่ นมสด กับข้าวส าเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว อาหารเช้า อาหารกลางวัน (ข้าวราดแกง) อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) 
และดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๓๐ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๒) 
สินค้าท่ีมีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ผ้าอนามัย แชมพูสระผม น้ ายาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก น้ ามันเช้ือเพลิง บุหรี่  
เบียร์ สุรา ส าหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑๐๓.๘๖ เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
สูงขึ้นร้อยละ ๐.๒๑ 
                ๒. ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ชะลอตัวลงตามภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการใช้จ่าย
ภาคเอกชน เนื่องจากภาคธุรกิจและครัวเรือนยังกังวลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลก      
ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป จีน และอาเซียน ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้การส่งออกสินค้าฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงในทิศทาง
เดียวกับภูมิภาค และมีภาวะเงินไหลออก ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมกราคม ๒๕๕๗ อยู่ท่ีร้อยละ ๑.๙๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
สูงขึ้นร้อยละ ๑.๖๗) ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ส าหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ ๑.๐๔ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๑ เดือน ต้ังแต่

วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

                ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ออกไปอีก     
๑ เดือน ตั้งแต่วันท่ี ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
                ๒. อนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่ได้รับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในกรอบวงเงินจ านวน ๓๕๕ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ชดเชยค่าใช้จ่ายจากการด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
และให้มีผลการด าเนินการต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม 
(องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย) ขอตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย
ชดเชยตามที่จ่ายจริงต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๓ เดือน ต้ังแต่

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง 

ออกไปอีก ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) และให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทาง        
การสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส าหรับเงินชดเชยเพื่อการนี้ อนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงินรวม ๑,๐๔๔ ล้านบาท 
ประกอบด้วยมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประมาณการค่าใช้จ่าย         
ในวงเงิน จ านวน ๗๘๑ ล้านบาท และมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน ๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในวงเงิน จ านวน ๒๖๓ ล้านบาท โดยให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) 
ขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้มีผลด าเนินการต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 



   สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร 
                          (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง   ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)            
มีสาระส าคัญคือ ก าหนดให้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถันไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๕ 
โดยน้ าหนัก ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร และน้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔ ในอัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทต่อลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ 
  สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต จ่ายเงินคืนตามมาตรการรถยนต์คันแรก 
ในส่วนที่ยังขาดอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๓,๑๐๒,๗๖๓,๑๗๓ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายคืนเงินตามสิทธิ์ในเดือน
มิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับค่าใช้จ่ายมาตรการรถยนต์คันแรกในเดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๕๗ หากกรมสรรพสามิต        
มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม ก็ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็น      
ของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้มีผลด าเนินการต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

 ๑.๑๐ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

      ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

 ๑.๑๒  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง 
         เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 

 ๑.๑๖ เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    สรปุสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                             (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
   

  
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

๒. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง การทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท่ีกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว 
จ านวน ๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในนามรัฐบาล โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ ให้มีผล
ด าเนนิการต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ  

 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 

 ๒.๕ เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ 
  ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ 
  ชัดเจน  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                               (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)   

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป ดังนี้ 
                ๑. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๖) มีการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน ๔,๗๓๗.๒๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๐.๑๙๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวนทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยการโอน
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจครั้งนี้ จ าแนกเป็น ๒ กรณี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ 
                    ๑.๑ เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายโดยใช้อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๔-๒๖) จ านวน 
๙๑๗,๗๓๐,๖๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓๘ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                    ๑.๒ เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ (ระเบียบฯ 
ข้อ ๒๗) จ านวน ๓,๘๑๙,๕๓๘,๕๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                ๒. ลักษณะในการโอนงบประมาณรายจ่าย 
                    ๒.๑ เป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล หรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเป้าหมายการด าเนินงานของส่วนราชการ 
จ านวน ๔,๑๓๘,๒๗๙,๓๗๑ บาท 
                    ๒.๒ เป็นการโอนงบประมาณรายการผูกพันเพื่อสมทบรายการที่ด าเนินการได้เร็วกว่าแผน และโอนงบประมาณ
เพื่อชดใช้คืนรายการผูกพันท่ียืมจากปีท่ีผ่านมา จ านวน ๕๙๘,๘๔๗,๓๕๙ บาท 
                    ๒.๓ เป็นการโอนเป็นค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๑๔๒,๔๔๙ บาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าคร่ึงหลังของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจ าครึ่งหลัง        
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ กนง. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันให้ก าหนด
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสที่ร้อยละ ๐.๕-๓.๐ ต่อปี เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินประจ าปี ๒๕๕๗ ก่อนเสนอ          
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่เนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ส่งเรื่องนี้คืนกระทรวงการคลัง         
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
                ๒. ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๖ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมาย โดยในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ 
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๐.๗๔ และ ๐.๘๒ ตามล าดับ ชะลอลงต่อเนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปีตามแรงกดดันด้านต้นทุนและด้านอุปสงค์    
ที่ยงัอยู่ในระดับต่ า 
                ๓. เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๖ ขยายตัวชะลอลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีตามอุปสงค์ในประเทศ  
ที่หดตัวและการส่งออกสินค้าที่ยังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ เป็นส าคัญ โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัวจากการที่ครัวเรือนระมัดระวัง       
การใช้จ่ายมากข้ึนตามภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง และธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ รวมทั้งความเช่ือมั่น
ของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศในช่วงปลายปี ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุน ภาครัฐ         
มีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงและบางส่วนมีแนวโน้มล่าช้าออกไปอีก เมื่อประกอบกับการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านการแข่งขันและระดับเทคโนโลยี ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง รายงานประจ าคร่ึงปี (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประจ าครึ่งปีหลังของปี ๒๕๕๖ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) ของธนาคาร           
แห่งประเทศไทย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาฟืน้ตัวชัดเจนขึน้ ขณะที่เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียและจนี
ขยายตัวชะลอลง ซึ่งการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคมีผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดการเงินโลก ท าให้เงินทุนต่างประเทศไหลออกจากภูมิภาคและไทย ส่งผลให้เงินในภูมิภาค
และเงินบาทโน้มอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ไทยไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ เนื่องจากยังเผชิญกับ
ข้อจ ากัดด้านอุปทาน เมื่อรวมกับอุปสงค์ในประเทศที่หดตัว และผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง โดยรวมเศรษฐกิจไทย     
จึงขยายตัวชะลอลง 
                ๒. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวหลังจากที่เร่งไปมากตามการใช้จ่ายในสินค้าคงทน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
ยานยนต์ ขณะที่การใช้จ่ายในสินค้าไม่คงทนขยายตัวชะลอลงจากหนี้ครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้น สถาบันการเงินที่เพิ่มความเข้มงวดในการให้
สินเช่ือแก่ครัวเรือน และสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อความเช่ือมั่นผู้บริโภค มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัว
เนื่องจากไทยเผชิญกับข้อจ ากัดด้านอุปทานและด้านเทคโนโลยีที่ไม่สามารถตอบสนองต่อรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จึงไม่ได้
รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเท่าท่ีควร 
                ๓. การบริโภคและการส่งออกสินค้าที่หดตัว ท าให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลง ผู้ประกอบการบางส่วนชะลอ
การลงทุนออกไปเพื่อรอประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวดีจึงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจ 
                ๔. อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ า ฐานะการเงินของสถาบันการเงินยังเข้มแข็ง สินเช่ือของทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน
ขยายตัวดีแต่ชะลอลงบ้างตามภาวะเศรษฐกิจ และสถาบันการเงินที่เริ่มเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ เงินบาทโน้มอ่อนค่าลง ฐานะการคลัง
ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจมีความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์มั่นคง 
                ๕. แนวโน้มเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๗ คาดว่าจะยังชะลอตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปีจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
และการเมืองที่กระทบต่อความเช่ือมั่นและการใช้จ่ายของภาคเอกชน โดยภาระหนี้ที่สูงขึ้นจะจ ากัดก าลังซื้อของครัวเรือนไปอีก
ระยะหนึ่ง การส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะที่ภาครัฐมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แต่น้อยลง ทั้งนี้ 
อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัวดีขึ้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายก าลังการผลิตมากขึ้น 
 

 ๓.๒ นโยบายสร้างรายได ้
 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก         

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ยุทธศาสตร์
การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประกอบด้วย แผนงานเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน    
ด้านการตลาดส่งออก แผนงานส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ แผนงานพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม แผนงานพัฒนาองค์กร 
แผนงานส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก และการบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้ ผลกระทบจากการด าเนินการ ปริมาณการส่งออก
ดอกกล้วยไม้ของไทยในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๕๖ (ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ปริมาณการส่งออก 
๑๔,๔๑๕ และ ๑๖,๐๘๕ ตัน ตามล าดับ) แต่คิดเป็นมูลค่าลดลงร้อยละ ๓.๒๔ (ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ มูลค่าการส่งออก ๑,๕๒๕ 
และ ๑,๔๗๖ ล้านบาท ตามล าดับ) ส่วนปริมาณการส่งออกต้นกล้วยไม้ของไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๑๕ (ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ 
ปริมาณการส่งออก ๒๒,๓๘๙ และ ๒๕,๓๓๔ พันต้น ตามล าดับ) เมื่อคิดเป็นมูลค่าแล้วส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒๘ (ปี ๒๕๕๕ และ
ปี ๒๕๕๖ มูลค่าการส่งออก ๔๓๗ และ ๔๕๒ ล้านบาท ตามล าดับ) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม สหกรณ์ และคลัสเตอร์กล้วยไม้ 



                      สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                               (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)   

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

ท าให้เกิดความเข้มแข็งในองค์กรเกษตรกร มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยกล้วยไม้ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เกิดการขับเคลื่อนในเรื่อง
เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อทดแทนปัญหาแรงงานในสวนกล้วยไม้ รวมทั้งการใช้ปุ๋ยและสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการขับเคลื่อน
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานในสวนกล้วยไม้ 
                ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ตลาดและแนวทางการขยายตลาดเพิ่มเติม     
เพื่อขยายกลุ่มคู่ค้าใหม่ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการส่งออกในตลาดคู่ค้าเดิม การส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกล้วยไม้ โดยประมวลผลงานและสรุปตามแต่ละห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถประเมินได้ว่า
ห่วงโซ่ใดต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ ๆ โดยใช้วิธีการตัดแต่งพันธุกรรม การวิจัยยังต้องจ ากัดอยู่ใน
ขั้นห้องทดลองเพื่อความปลอดภัยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตรควรปรับบทบาทให้สามารถด าเนินการ
ติดตามงานและบูรณาการการขับเคลื่อนการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านกลไกของคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติเพื่อให้
เกิดเอกภาพของการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ และสะท้อนภาพรวมของการพัฒนากล้วยไม้ของไทยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
การทบทวนสถานการณ์เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ ที่ก าหนดไว้ได้ การวิเคราะห์ปัญหาของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ อย่างรอบคอบ
เพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม การใช้รูปแบบ
ของคลัสเตอร์กล้วยไม้ราชบุรีเป็นต้นแบบในการจูงใจและส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการเข้าสู่
ระบบ GAP อย่างเป็นรูปธรรม การใช้โครงการน าร่องที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ โดยพิจารณา
เลือกโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้างและสามารถท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว (Quick-Win) มาด าเนินการก่อน รวมทั้งการส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ อย่างเข้มข้น ไปพิจารณาต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๖ และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การผลิตและจ าหน่ายคาดว่าจะชะลอตัวตามความต้องการใช้ของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ ประกอบกับปัญหาการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อส่งผลให้ระดับความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนลดลง ท าให้การจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนระมัดระวังมากขึ้น ส าหรับการส่งออก คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นในทิศทางบวก
และสามารถขยายการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นตามกรอบความร่วมมือสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น 
                ๒. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ประมาณการแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓๐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ ๐.๓๗ 
จากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑๔ เนื่องจาก
เศรษฐกิจในตลาดหลักเริ่มฟื้นตัว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง      สถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์และแนวโน้มปี ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
                    ๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เครื่องช้ีเศรษฐกิจส าคัญ ๆ ในช่วง ๒ เดือนแรกของ        
ปี ๒๕๕๗ ทั้งในด้านการใช้จ่ายและการผลิตยังอยู่ในภาวะทรงตัวหรือหดตัวเล็กน้อย โดยปรับตัวดีขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การส่งออก การผลิตภาคเกษตร และการท่องเที่ยว ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเป็นไปอย่างช้า ๆ ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาในภาคการท่องเที่ยว ตามล าดับ 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

                    ๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เครื่องช้ีเศรษฐกิจส าคัญ ๆ ยังปรับตัวลดลง 
โดยเฉพาะดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความเชื่อมั่น
ที่ลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับฐานการใช้จ่ายและการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกปี ๒๕๕๖ อยู่ในระดับสูง ในขณะที่การส่งออกยังฟื้น
ตัวช้า จ านวนนักท่องเที่ยวยังลดลงต่อเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ มาต รการเพิ่มคุณภาพ
นักท่องเที่ยว และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน สภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติในอเมริกาเหนือ และการอ่อนค่าของเงินเยน 
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทัง้ในด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานท่ียังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
                    ๑.๓ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่ า ดุลการค้าเกินดุล จากการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกและการน าเข้าที่หดตัวสูง เช่นเดียวกับดุลบริการที่เกินดุล ส่งผลให้
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 
                    ๑.๔ สถานการณ์ด้านการคลัง ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลต่ ากว่า           
เดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการเบิกจ่ายจากงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว
ต่อเนื่อง 
                    ๑.๕ สถานการณ์ด้านการเงิน ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ ๒.๒๕ ต่อปี 
ขณะที่เงินบาทเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่าลง ประกอบกับความเช่ือมั่นของนักลงทุน   
ที่มีต่อประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ค่าเงินบาทเฉลี่ยแข็งค่าเป็น ๓๒.๖๕ บาท   
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ด้านสินเช่ือ ธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ ๘.๔ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ ๑๐.๐ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เป็นการชะลอตัวลงท้ังในสินเช่ือภาคครัวเรือนและสินเช่ือภาคธุรกิจ ในขณะที่เงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ (รวม B/E) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากตึงตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สอดคล้อง
กับสภาพคล่องส่วนเกนิของธนาคารพาณิชย์ท่ีเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ี ๑,๔๔๗ พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินทุนเคลื่อนย้ายยังคงไหลออก
สุทธิ ๔,๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
                ๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๗ ประมาณการว่า มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๐-๔.๐ โดยคาดว่าในปี ๒๕๕๗ 
มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๕.๐-๗.๐ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๑.๔ และร้อยละ ๓.๑ 
ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๑.๙-๒.๙ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๐.๒ ของผลิตภัณฑ์   
มวลรวมในประเทศ 
 

     ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 
  การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-    
ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๕ (๓) ตามรายการและกรอบวงเงิน
ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินรวม ๑๗,๑๑๗ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จ านวน ๑๐,๙๑๘ ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-
บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จ านวน ๔,๕๔๕ ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ ง-สมุทรปราการ จ านวน 
๑,๖๕๔ ล้านบาท โดยให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นงบช าระหนี้ให้แก่ รฟม. เพื่อใช้ช าระหนี้
ทั้งในส่วนของเงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังจะได้ตกลง       
กับ รฟม. ต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงมี



                      สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                               (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)   

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

ความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเงินกู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้าง และให้ รฟม. ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน 
รวมทั้งเร่งพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการเดินรถที่เหมาะสมและคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า 
(M&E) ที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของ รฟม. เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ทันกับแผนการก่อสร้างงานโยธาของโครงการฯ      
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ รฟม .      
กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามขั้นตอนที่มาตรา ๗๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนด และเป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว 
มิใช่กรณีที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด จึงสามารถน าเสนอคณะรัฐมนตรี       
เพื่อพิจารณาต่อไปได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นโยบายของ

คณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
                    ๑.๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ งานก่อสร้างงานโยธา     
มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ ๗๑.๔๒ งานระบบรถไฟฟ้า ช่วงบางใหญ่-เตาปูน รฟม. ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) (BMCL) เมื่อวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ส่วนช่วงเตาปูน-บางซื่อ อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน 
                    ๑.๒ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน       
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๘.๖๔ งานก่อสร้างงานโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๒.๓๗ งานระบบรถไฟฟ้าอยู่ระหว่างการคัดเลือก
เอกชนเข้าร่วมงาน 
                    ๑.๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 
๙๙.๔๒ งานก่อสร้างงานโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๔.๙๒ งานศึกษาวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน        
เข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 
                    ๑.๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา ส่วนงาน   
ศึกษาวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด าเนินการพร้อมกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
                    ๑.๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้มีผลบังคับใช้แล้ว จึงต้องน าเสนอการอนุมัติโครงการให้คณะรัฐมนตรีชุดต่อไปพิจารณา 
                    ๑.๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี งานศึกษาความเหมาะสม ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียด
ความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและด าเนินการของตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเสร็จ งานขออนุมัติโครงการ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีผลบังคับใช้แล้ว 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้คืนเรื่องเพื่อให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป 
                    ๑.๗ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม โดยมี
ความก้าวหน้าร้อยละ ๗๗.๒๓ 
                    ๑.๘ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -ส าโรง อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม โดยมี
ความก้าวหน้าร้อยละ ๘๖.๑๕ 
                ๒. ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้ปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุญาตให้เอกชน      
ใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถของ รฟม. เป็นที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร การร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการพัฒนาทางเดิน
เช่ือมต่อระหว่างสถานีเพชรบุรีกับสถานีมักกะสันของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด การสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสถานีพระราม ๙ 
และสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การก ากับดูแลการเดินรถของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 
และมาตรฐานการเดินรถ และการอนุญาตให้เอกชนเช่ือมต่ออาคารกับสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

                ๓. ด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รฟม. มีผลประกอบการก าไรสุทธิ ๑๕,๑๒๒.๕๘ ล้านบาท โดยมีรายได้
รวม ๑๘,๕๐๔.๘๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๒,๕๗๔.๕๔ ล้านบาท และมีค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการก่อสร้าง งานโยธา (สายเฉลิมรัชมงคล) 
๘๐๗.๗๖ ล้านบาท 
                ๔. ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การด าเนินการตามแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนา
บุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                     
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง   
กับงานพัฒนาวิศวกรรมระบบรางเพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนของพนักงานให้สามารถแข่งขันได้กับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ การจ่ายโบนัสตามผลการประเมินการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจที่มิใช่ตัวเงิน เช่น การมอบโลร่างวัล และของที่ระลึกต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
                ๕. ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การก าหนดนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
และมีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ครบถ้วน การด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate 
Social Responsibility) เช่น การมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ศูนย์เด็กผู้ด้อยโอกาส การด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลด
ผลกระทบและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน ามาใช้
ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ของ รฟม. อย่างต่อเนื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก แผนงานบริหารหนี้
ภาครัฐ โครงการช าระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการด าเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพ     
ด้านการเดินทาง มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน ๓ เป็น แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลผลิตการให้บริการระบบขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้า งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ จ านวน ๕๖๖,๐๐๙,๐๐๐ บาท ส าหรับชดเชยการด าเนินมาตรการฯ ระยะที่ ๑๑ และระยะที่ ๑๓ โดยโครงการ
ชดเชยการด าเนินมาตรการฯ ระยะที่ ๑๑ เป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นเงินจ านวน ๔๓๔,๖๗๑,๘๖๓ บาท ส่วนที่เหลือ
จ านวน ๑๓๑,๓๓๗,๑๓๗ บาท จะน าไปชดเชยการด าเนินมาตรการฯ ระยะที่ ๑๓ ในบางส่วนต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณต่อไป 
         ๒. ให้แจ้งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตามนัยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้
ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระท าการใดซึง่จะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       
มีความเห็นว่า การพิจารณาเรื่องนี้ของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและมิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่อันมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีจึงสามารถด าเนินการได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ขออนุมัติกู้เงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกู้เงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 
จ านวน ๘๘๗.๐๘ ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้    
ที่จะครบก าหนดในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกัน รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข 
และรายละเอียดตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยในส่วนของการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ าประกัน         
ให้ ร.ฟ.ท. น าเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามขั้นตอนของกฎหมายและ ระเบียบหลักเกณฑ์          
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า การพิจารณาเรื่องนี้ของคณะรัฐมนตรีเป็นการด าเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปตามการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑             
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแล้ว มิใช่กรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่อันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 
 



                      สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                               (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)   

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  รายงานผลการศึกษาโครงการจัดซ้ือรถโดยสารสาธารณะใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๓,๑๘๓ คัน ของ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบรายงานผลการศึกษาโครงการจัดซื้อรถโดยสารสาธารณะใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 
๓,๑๘๓ คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                    ๑.๑ ส่วนที่ ๑ รายงานข้อคิดเห็นที่คณะท างานเพื่อท าการศึกษา เฝ้าระวัง และติดตามการจัดหารถโดยสาร     
ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของ ขสมก. มีต่อร่างข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคา
โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๓,๑๘๓ คัน ของ ขสมก. ซึ่งมีประเด็นส าคัญ คือ กระบวนการจัดซื้อ
ควรหลีกเลี่ยงระบบการจัดซื้อแบบวิธีพิเศษที่อาจท าให้เกิดความไม่โปร่งใส ระบบการประมูลต้องเป็นระบบที่ตรวจสอบได้มีความ
เป็นธรรม เปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเสรีจากผู้ประกอบการทั่วโลก ไม่ควรจ ากัดให้ผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ที่เคยหรือ                
มีประสบการณ์การท าธุรกิจในด้านนี้มาแล้วในประเทศไทยเท่านั้น คุณสมบัติของรถไม่ควรก าหนดที่มีลักษณะจ ากัด                 
จนมีผู้ประกอบการเพียงบางรายเท่าน้ันท่ีจะเสนอราคาได้ 
                    ๑.๒ ส่วนที่ ๒ วิเคราะห์ปัญหาข้อเสนอการซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จ านวน ๓,๑๘๓ คัน รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาระบบและการบริหารจัดการในการก ากับดูแลระบบการขนส่งทางบก ตลอดจนกฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัย    
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีประเด็นส าคัญ อาทิ ระบบการก ากับดูแลควรเปลี่ยนจากการให้สัมปทานหรือ        
ให้อ านาจผูกขาดแก่ ขสมก. เป็นการให้ใบอนุญาตในการเดินรถ ซึ่ง ขสมก. จะเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งเช่นเดียวกับเอกชน     
โดยรัฐบาลไม่ควรจ ากัดหรือบังคับให้เอกชนหรือรถร่วมเอกชนต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่ควรเปิดทางเลือกให้กับทุก ๆ  เช้ือเพลิง และปรับปรุง
การตรวจสภาพทั้งรถใหม่และรถเก่าทุกประเภท รวมทั้งให้ความส าคัญกับความปลอดภัยให้มากขึ้น แผนปฏิรูปหรือฟื้นฟู ขสมก. 
จะต้องสะท้อนออกมาในเชิงปริมาณต่อรายได้และรายจ่าย สามารถได้รับการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ อย่างเป็นระบบได้ เป็นต้น 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม ขสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ารายงานผลการศึกษาดังกล่าวไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี     
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                ๓. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า กรณีนี้มิได้เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีกระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติ
งานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป ตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีจึงสามารถรับทราบรายงานดังกล่าวได้ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ 
                ๑. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนสาธารณะ  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                    ๑.๑ รับทราบรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ ขสมก. ซึ่งมีผลการขาดทุน
จากการให้บริการสาธารณะ จ านวน ๗๙๗.๙๙๕ ล้านบาท เพื่อน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ 
                    ๑.๒ ให้หักกลบเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปี ๒๕๕๓ ของ ขสมก. ที่จ่ายเกินจ านวน ๑๒๘.๒๕๐ ล้านบาท 
กับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปี ๒๕๕๕ ของ ขสมก. 
                 ๑.๓ ให้ ขสมก. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งวดที่ ๒ จ านวน 
๑๙๖.๑๕๐ ล้านบาท 
                    ๑.๔ ให้ ขสมก. รับความเห็นของคณะอนุกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่งทางบก 
เกี่ยวกับการเร่งรัดการจัดซื้อรถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพื่อทดแทนรถโดยสารที่จะปลดระวางหรือยกเลิกสัญญาไป      
ให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและให้มีจ านวนรถโดยสารเพียงพอกับการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายพนักงาน การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ได้แก่ ระบบ E-Ticket เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้มีมาตรฐาน



            สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
            (๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

ยิ่งขึ้น รวมทั้งการศึกษาปรับปรุงต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในการให้บริการที่เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอขอรับเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะของ ขสมก. ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนัยข้อ ๗ (๓) และ (๕) ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                ๒. ในส่วนของเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปี ๒๕๕๓ ที่จ่ายเกินจ านวน ๑๒๘.๒๕๐ ล้านบาท ให้ ขสมก.    
ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                ๓. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
มิได้เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีกระท าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี
ชุดต่อไปอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสามารถเสนอคณะรัฐมนตรี        
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ 
 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 

 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง สรุปสาระส าคัญรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสาระส าคัญรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. การศึกษาส าหรับคนรุ่นใหม่ ประเทศไทยได้ขยายการเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ระดับอุดมศึกษาได้มากข้ึน แต่มีจุดอ่อนส าคัญคือ คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยตกต่ าลง World Competitiveness Report 
2555-2556 จัดให้คุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ าสุดในอาเซียน การขาดทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึง
ผลผลิตของระบบการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยเกินไป ปัญหาความไม่เสมอภาค
ในการเข้าถึงบริการและปัญหาคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน เยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุด (ควินไทล์ที่ ๕) มีโอกาส
ดีกว่าเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ า (ควินไทล์ที่ ๑) ถึง ๖ เท่าที่จะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผล
ให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้คนไทยได้รับการจ้างงานที่ดีขึ้น โดยแรงงานต้องมีทักษะด้านภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน มีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการจ้างงาน สามารถปรับตัว มีความพร้อมที่จะ
ท างานในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
                ๒. การคุ้มครองทางสังคมและสุขภาพ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าของบริการสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคม 
นโยบายหลักประกันสุขภาพช่วยลดความเหลื่อมล้ า ประชาชนกว่า ๕ แสนคนหลุดพ้นจากความยากจน และมาตรการการคุ้มครอง       
ทางสังคม อาทิ เรียนฟรี ๑๕ ปี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน เบี้ยยังชีพคนพิการ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ การตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center : OSCC) ซึ่งเป็นสายด่วน     
(โทร ๑๓๐๐) ส าหรับแจ้งเบาะแสต่าง ๆ เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงทางเพศ แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและก่อนวัยอันควร อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหา
หลายด้านจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลมีแผนจัดการกับความท้าทายนี้ด้วยแนวทางการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน (Social 
Protection Floor) และมีนโยบายจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งบริการทางการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งที่จะเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                ๓. ประชากรข้ามพรมแดน ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติมากกว่าทศวรรษ        
แต่ขณะนี้ยังมีแรงงานจ านวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียน อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนหนึ่งของความพยายาม
จัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ คือ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เรียนหนังสือไม่ว่าจะมีสัญชาติใด พร้อมทั้งจัดสรรเงิน
สนับสนุนรายหัวให้ในอัตราเท่ากับเด็กสัญชาติไทย และตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนการรักษาพยาบาล
โดยไม่ค านึงถึงสถานะทางสัญชาติ 
                ๔. สิ่งแวดล้อม ภาคประชาสังคมเห็นว่าการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอาจน าไปสู่การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกินขอบเขต ขณะที่กลไกในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
และภูมิภาคยังขาดประสิทธิภาพ รวมถึงอาเซียนยังขาดการแสดงพันธะผูกพันอย่างจริงจังกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
ที่ผ่านมาอาเซียนได้ร่วมด าเนินการจัดการในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้ามากขึ้น อาทิ การแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
                ๕. การพัฒนาจังหวัดรอบนอก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดรอบนอก 
ประเทศไทยมี ๓๘ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าต่างของประเทศไทยสู่อาเซียน และจะ
เป็นพื้นที่ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคนเป็นจ านวนมากในภูมิภาคต่าง ๆ หากมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ การพัฒนา
แนวระเบียงเศรษฐกิจ แผนแม่บทการเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน การพัฒนาโครงข่ายถนนและระเบียงเศรษฐกิจที่เช่ือมโยง     
จุดต่าง ๆ ในภูมิภาค จะท าให้เมืองที่อยู่ตามเส้นทางเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากการค้าชายแดนและการลงทุนที่ขยายตัว 
                ๖. ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน ประเด็นด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ การฟอกเงินข้ามชาติ 
การค้าผู้หญิงและเด็ก ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร การกระท าอันเป็นโจรสลัดระหว่างประเทศ และความมั่นคงทางทะเล 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสของการเรียนรู้เรื่องความมั่นคงในรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความร่วมมือ



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรฐัมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวัตร 
              (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

ประเทศสมาชิกในการติดตามการระบาดของโรคซาร์สในปี ๒๕๔๖ และไข้หวัดนกในปี ๒๕๔๗ การให้ความส าคัญกับความมั่นคง
ทางอาหาร การพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์ การจัดตั้งอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการกอ่การรา้ย 
การจัดตั้งสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน 
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก 
                ๗. ชุมชน ประวัติศาสตร์ และประชาชน ประเทศอาเซียน ความหลากหลายทั้งภาษา ชาติพันธ์ุ ระดับความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ศาสนา การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสของการพัฒนาชุมชน ภาคประชาชน 
และความเป็นประชาคม ภายใต้ค าขวัญที่ว่า อาเซียนมีหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ และหนึ่งประชาคม นอกจากนี้ เสาการเมือง
และความมั่นคงให้ความส าคัญกับชุมชนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันกัน 
                ๘. ดัชนีความก้าวหน้าของคน [Human Achievement Index (HAI)] ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nation Development Programme : UNDP) ประเทศไทยได้จัดท า HAI ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์
การพัฒนาคนในระดับจังหวัด ช้ีให้เห็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าและล้าหลัง โดยมี ๔๐ ตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมการพัฒนาคนใน ๘ มิติ 
ประกอบด้วย สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน รายได้ สภาพแวดล้อมของผู้ที่อยู่อาศัยและการด ารงชีพ ครอบครัวและชีวิตชุมชน 
การคมนาคมและสื่อสาร และการติดต่อสัมพันธ์มีส่วนร่วมในสังคม จากผลการค านวณ  HAI ปี ๒๕๕๗ พบว่ากรุงเทพมหานคร        
มีความก้าวหน้ามากที่สุด จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าเป็นอันดับที่ ๒ และมีจังหวัดนนทบุรี ตรัง พะเยา นครนายก 
นครปฐม สงขลา พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม ติดอยู่ในสิบอันดับตามล าดับ 
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน 
จ านวน ๑,๒๓๔.๐๒๙๙ ล้านบาท โดยให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีเงินเหลือจ่ายจ านวน ๑๗๑.๔๔๔๒ ล้านบาท และงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ส่วนที่ยังขาดอยู่อีก จ านวน 
๕๖๒.๕๘๕๗ ล้านบาท ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     
โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท ให้มีผลด าเนินการ
ต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

       ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

(ฉบับท่ี ๔) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]        
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ     
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ มีสาระส าคัญคือ ให้ก าหนดอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม ๕ กลุ่มอาชีพ ๑๓ สาขาอาชีพ ดังนี้ 
                ๑. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ได้แก่ ช่างเช่ือมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ 
๔๖๐ บาท ช่างประกอบท่อ อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๔๐๐ บาท ช่างท าแม่พิมพ์ฉีดโลหะ อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๔๘๐ บาท 



                      สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                                                                                                               (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

                ๒. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่ ช่างสีเครื่องเรือน อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๓๕๐ บาท ระดับ ๒ 
วันละ ๔๕๐ บาท 
                ๓. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ได้แก่ ช่างหินขัด อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๔๐๐ บาท ช่างฉาบยิปซัม อัตรา
ค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๔๐๐ บาท ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๔๐๐ บาท ระดับ ๒ วันละ ๕๑๐ บาท 
ระดับ ๓ วันละ ๖๒๐ บาท 
                ๔. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ได้แก่ ช่างบ ารุงรักษารถยนต์ อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๓๔๐ บาท ระดับ ๒ 
วันละ ๔๐๐ บาท ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๓๖๐ บาท ระดับ ๒ วันละ ๔๔๕ บาท ระดับ ๓ วันละ 
๕๓๐ บาท ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก อัตราค่าจ้าง ระดับ ๑ วันละ ๓๖๐ บาท ระดับ ๒ วันละ ๔๔๕ บาท ระดับ ๓ 
วันละ ๕๓๐ บาท 
                ๕. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ได้แก่ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (สุคนธบ าบัด) อัตราค่าจ้าง 
ระดับ ๑ วันละ ๕๔๐ บาท ระดับ ๒ วันละ ๗๑๕ บาท นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (วารีบ าบัด) อัตราค่าจ้าง 
ระดับ ๑ วันละ ๕๖๕ บาท ระดับ ๒ วันละ ๗๕๐ บาท นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (โภชนบ าบัด) อัตราค่าจ้าง 
ระดับ ๑ วันละ ๖๑๕ บาท ระดับ ๒ วันละ ๘๑๕ บาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ   

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จ านวน ๑,๔๐๕,๒๐๐ บาท สมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๐๕,๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และให้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้มีผลด าเนินการต่อไปได้          
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง โครงการพัฒนาศิริราช สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย ์

คร้ังท่ี ๑๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบัน

การแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๓ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. ความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามขั้นตอนที่ก าหนด การส่งมอบงานได้รับการขยายเวลาการส่งมอบงาน
ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๙ และครั้งที่ ๑๐) จากวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ขยายไปสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเง่ือนไขในการส่งมอบตามรูปแบบรายละเอียดและสัญญา (As-Built Drawing, Building User 
Manual & Training) แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
                ๒. จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ รวม ๖,๑๔๘,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๒ ,๕๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
๓,๖๔๘,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร 
                         (๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 

 ๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด คร้ังท่ี ๒ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
              ๑. คุณภาพอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๗ วัน ทุกจังหวัดมีคุณภาพ
อากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) 
สูงเกินค่ามาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
                ๒. จุดความร้อน (Hot Spots) ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ มีจ านวน       
จุดความร้อน (Hot Spots) รวม ๑,๖๕๗ จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อน (Hot Spots) มากที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 
๕๖๘ จุด รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๓๗๗ จุด ส่วนสถานการณ์การเกิดไฟป่า มีจ านวนการเกิดไฟป่า ๒๑๕ ครั้ง      
รวมพื้นท่ี ๑,๘๘๐ ไร่ 
                ๓. เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ไฟป่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ จึงเห็นควร
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
และรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ที่ได้ให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
โดยเคร่งครัด เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ได้ผลอย่างจริงจังต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด คร้ังท่ี ๓ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. คุณภาพอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๗ วัน ทุกจังหวัดมีคุณภาพ
อากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) 
สูงเกินค่ามาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
                ๒. จุดความร้อน (Hot Spots) ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ มีจ านวนจุดความร้อน 
(Hot Spots) รวม ๑,๕๙๔ จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อน (Hot Spots) มากที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน ๓๖๔ จุด 
รองลงมา คือ จังหวัดตาก จ านวน ๓๓๒ จุด ส่วนสถานการณ์การเกิดไฟป่า มีจ านวนการเกิดไฟป่า ๑๓๖ ครั้ง รวมพื้นที่ ๑,๒๔๓ ไร่ 
                ๓. เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ไฟป่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก       
จึงเห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี            
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ที่ได้ให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   โดยเคร่งครัด เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ได้ผลอย่างจริงจังต่อไป 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)  
             

 

ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด คร้ังท่ี ๔ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. คุณภาพอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๑๕ วัน ทุกจังหวัดมีคุณภาพอากาศ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) สูงเกินค่ามาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัม     
ต่อลูกบาศก์เมตร 
                ๒. จุดความร้อน (Hot Spots) ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ มีจ านวน       
จุดความร้อน (Hot Spots) รวม ๗๓๖ จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อน (Hot Spots) มากที่สุด คือ จังหวัดน่าน จ านวน ๒๑๑ จุด 
รองลงมา คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน ๑๒๑ จุด และจังหวัดตาก จ านวน ๑๐๗ จุด ส่วนสถานการณ์การเกิดไฟป่า มีจ านวนการเกิด
ไฟป่า ๑๓๖ ครั้ง รวมพื้นที่ ๑,๐๑๕ ไร่ 
                ๓. เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ไฟป่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ และ
น่าน จึงเห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ที่ได้ให้ไว้เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเมื่อ
วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ได้ผลอย่างจริงจังต่อไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง สรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด คร้ังท่ี ๕ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๕ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. คุณภาพอากาศ ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๔ วัน ทุกจังหวัดมีคุณภาพ
อากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ไม่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) สูงเกินค่ามาตรฐาน ๑๒๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
                ๒. จุดความร้อน (Hot Spots) ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ มีจ านวน     
จุดความร้อน (Hot Spots) รวม ๑๒๘ จุด จังหวัดที่พบจุดความร้อน (Hot Spots) มากที่สุด คือ จังหวัดน่าน จ านวน ๔๖ จุด 
รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๒๓ จุด และจังหวัดแพร่ จ านวน ๑๔ จุด ส่วนสถานการณ์การเกิดไฟป่า มีจ านวนการเกิดไฟป่า 
๓๗ ครั้ง รวมพื้นที่ ๒๕๑ ไร่ 
                ๓. นโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดน า ไป
ด าเนินการโดยเฉพาะมาตรการ ๑๐๐ วันอันตราย ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องน าไปปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในปีต่อไป โดยให้เน้นจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งประสบปัญหาในปีนี้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ ผลกระทบจากหมอกควันจะลดลง
มากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญและความใส่ใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบในพื้นที่ 
 

 ๕.๔ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ๕.๕ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 
 

 ๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
 

 ๕.๗ สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
 

 ๕.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
         สิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                      (๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 
 

 
 

ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
 

 ๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 
 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                           (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

 ๗.๑ เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  รายงานผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่าง
วันท่ี ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพบปะหารือกับ ดร.ค าพัน วิพาวัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาว เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาการศึกษาของไทยว่า ปัจจุบันประเทศไทย
ยังอยู่ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และยังต้อง
ด าเนินการในเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกคน การแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นให้ครูเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
รวมทั้งได้มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งต้องเร่งพัฒนาให้ครูสอนเพื่อการสื่อสารได้ ส าหรับการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้นักเรียนเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้นในอัตราส่วน ๕๑ : ๔๙ ภายในปี ๒๕๕๘ โดยได้จัดท าหลักสูตร
ร่วมกับภาคเอกชน บริษัทหรือโรงงานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและมีรายได้ระหว่างเรียน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มี
ความร่วมมือกับ สปป.ลาว สนับสนุนการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนของลาว โดยการสนับสนุนอุปกรณ์และจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียน
ชุมชนต้นแบบใน สปป.ลาว จ านวน ๗ แห่ง 
                ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาว ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาของลาวว่า ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาระยะที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๓ โดยปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบ
การศึกษา จากเดิม ๑๑ ปี เป็น ๑๒ ปี (๕ : ๔ : ๓) เพื่อให้เทียบเท่ากับประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนต้องจบช้ัน
ประถมศึกษาภายในปี ๒๕๕๘ และพบว่า นักเรียนสนใจเลือกเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ และนิยมเลือกเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ ยังพบว่า มหาวิทยาลัยประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์สอนในระดับ
ปริญญาตรี 
 

 ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 

 ๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การ 
  ระหว่างประเทศ 

  
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๗.๔ กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ 
  กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  แต่งต้ังองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยส าหรับการเจรจาจัดท าความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากร

ระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  

                ๑. อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยส าหรับการเจรจาจัดท าความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากร
ระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๒ คน  
                    ๑.๑ อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร หรือท่ีปรึกษาฯ กรมสรรพากร เป็นหัวหน้าคณะ 
                    ๑.๒ ที่ปรึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
มอบหมาย จ านวน ๑ คน 
                    ๑.๓ ผู้อ านวยการส านักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร หรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 
                    ๑.๔ เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
                    ๑.๕ เจ้าหน้าท่ีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง จ านวนไม่เกิน ๒ คน 
                    ๑.๖ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน ๑ คน 
                    ๑.๗ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ านวน ๑ คน 
                    ๑.๘ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ านวน ๑ คน 
                    ๑.๙ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน ๑ คน 
                    ๑.๑๐ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศจากสถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน ๑ คน 
                ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะผู้แทนรัฐบาลไทยฯ ตามองค์ประกอบ              
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง การให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญานครโฮจิมินห์ ค.ศ. ๒๐๑๔ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. รับทราบว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๒ 
(2nd MRC Summit) ระหว่างวันท่ี ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
                ๒. โดยที่ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ตามนัยมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จึงให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณามอบหมายข้าราชการประจ าที่เกี่ยวข้องไปร่วมการประชุมตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปอันเป็น
ข้อห้ามตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ๗.๕ สนับสนุนการถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้ง    
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ 

  ก าลังพัฒนา 
 



                      สรุปสาระส าคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                           (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

 ๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดน 
  และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศ 
 

 ๗.๗  ส่งเสริมการทูตเพื่อประชาชน 
 

 ๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

 

 ๗.๙  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 

 ๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม 
   ระหว่างประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     สรุปสาระส าคญัมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                            (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 

           

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เนื่องในวันที่ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) เป็นวันข้าราชการพลเรือน 
ขอให้ข้าราชการทุกท่านน้อมน าพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ความว่า “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่
อย่างไร ล้วนแต่มีความส าคัญ อยู่ในงานของแผ่นดินท้ังสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถด้วยอุดมคติ 
ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวัง ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว 
ปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ” มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรักษาวินัยในการกระท าการหรือไม่กระท าการในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวกับประชาชน และต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้ว ย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการ เป็นต้น 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  การเสนอเร่ืองเกี่ยวกับการแต่งต้ังกรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฎร  

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติ             
อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร) เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ จากเดิมว่า “การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย
ซึ่งอาจมีต าแหน่งว่างลงในระหว่างการยุบสภาจะกระท ามิได้ เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นกรรมการย่อมมีผลเป็นการผูกผัน
ต่อเนื่องไปถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่” เป็น “การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายเป็นการด าเนินการเพื่อให้มี
คณะกรรมการตามกฎหมายอันจ าเป็นต่อการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สามารถด าเนินการสรรหา     
และแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข หรือกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติและเมื่อได้แต่งตั้งแล้ว 
คณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวสามารถปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่ละฉบับอันเป็นงานประจ า
ตามปกติได้” และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป โดยการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในระหว่าง
การยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาด าเนินการเท่าที่จ าเป็น และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น     
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยทุกเรื่อง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย 

กระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญคือ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนด
หน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อก าหนดช่ือโรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ว่า 
“โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 



              สรุปสาระส าคญัมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ขออนุมัติใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กรมศิลปากรใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖        
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในกรอบ
วงเงิน ๓,๙๙๗,๓๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
และให้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยให้กรมศิลปากรขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก
ส านักงบประมาณโดยตรงต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้มีผลด าเนินการต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการ          
การเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  
เร่ือง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ิมเติม 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในกรอบ
วงเงิน จ านวน ๗๒,๘๙๕,๖๐๒ บาท (ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน ๓๙,๕๗๗,๑๐๐ บาท และกองบัญชาการกองทัพไทย 
จ านวน ๓๓,๓๑๘,๕๐๒ บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งก าลังบ ารุงและค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  ของหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้มีผลด าเนินการต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 

       ๘.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ             
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง 
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     สรุปสาระส าคญัมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
                                          (๑  - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 
 

           

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๔ ครั้ง มีมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 
๖๕ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจ านวนมติคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 

 
๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในช่วงวันที ่๑  – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ มีมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
การน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๖๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๑ เรื่อง วาระเพ่ือพิจารณา 
๒๗ เรื่อง และ วาระเพ่ือทราบ ๓๗ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามประเภทวาระการประชมุคณะรัฐมนตรี 
 

––  
 
 

๐ 

๕ 

๑๐ 

๑๕ 

๒๐ 

๒๕ 

๑ เม.ย. ๕๗ ๘ เม.ย. ๕๗ ๒๒ เม.ย. ๕๗ ๒๘ เม.ย. ๕๗ 

๑๖ 
๑๒ 

๒๑ 

๑๖ 

ป, 1 

27 

ท, 37 

จ ำนวนเรื่อง 

 
เดือน 

รวมทั้งสิ้น ๖๕ เรื่อง 

วาระเพ่ือทราบ ๓๗ เร่ือง (๕๖.๙๒ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๒๗ เร่ือง (๔๑.๕๔ %) 
 

วาระอื่น ๆ ๑ เร่ือง (๑.๕๔ %) 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

๑
๒

๑
๑

๒
๓

๑
๔

๑
๓

๒
๑
๑
๑

๔
๒

๑

๐ ๕

สสป.
สว.
วช.

ปปช.
อก.
ศธ.
วธ.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พน.
ทก.
ทส.
คค.
กษ.
กต.
กค.
กห.
นร.

๓. มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ
 

  มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น
 วาระเพื่อพิจารณา   ๒๗ 
 วาระเพื่อทราบ     ๓๗

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะ
 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

หน่วยงาน 

จํานวนเร่ือง 

รุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

๘
๑๓

๑๓

๑๐ ๑๕ ๒๐

จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  

มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ ้น 
เป็น วาระปกตแิละวาระจร สรุปไดด้ังนี้  
๒๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ    ๕ เรื่อง วาระจร ๒๒ เรื่อง
๓๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๑๘ เรื่อง วาระจร ๑๙ เรื่อง

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ

จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
คณะรัฐมนตรชี่วงวันท่ี ๑  – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ

เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๒๐ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๖๕ 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อทราบ

๕

๑๘
๒๒

๑๙

 

รุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

๒๐ ๒๕

มีจํานวนรวมทั้งสิ ้น ๖๔ เรื ่อง 

เรื่อง  
เรื่อง 

การเสนอ  

 

มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระเสนอเรื่อง
 เรื่อง ดังนี ้

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

วาระปกติ

วาระจร

ประเภทวาระ 

จํานวนเร่ือง 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร
                    
 

 

           

 

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

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนก

 
๖.  มติคณะรัฐมนตรี : จําแนก
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน 
จํานวน ๒๙ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรจีําแนกตามความสอดคล้องกับ

 
 
 

เรื่องท่ัวไป
๖๓ เรื่อง
๙๖.๙๒ %

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

เรื่องท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๓๖ เรื่อง 
๕๕.๓๘ % 

สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร
                      (๑  

สํานักบ

จําแนกตามประเภทเร่ืองทั่วไปและประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย
เรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ 

เรื่องท่ีเป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องท่ีถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ไม่ได้รวมเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น 

รื ่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๓๖ เรื ่อง และเรื ่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

เรื่องกฎหมาย

รวมท้ังสิ้น  ๖๕  เรื่อง 

รวมท้ังสิ้น  ๖๕  เรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 

นักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

ประเภทเร่ืองที่เป็นกฎหมาย 
๒ ประเภท คือ เรื่องท่ัวไปและ

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
เรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

ถอนออกจากวาระ และเรื่องท่ีเลื่อนการพิจารณาออกไป) 

เรื่องกฎหมาย 

 

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
หารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

และไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 

เรื่องกฎหมาย
๒ เรื่อง
๓.๐๘ %

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เร่ือง… 

เรื่องท่ีไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๒๙ เรื่อง 
๔๔.๖๒ % 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ

  

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ

 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา
 มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก
 
 

 

 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๖

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๓

๒๐
จํานวนเร่ือง 

(๒)   (๑)   

จํานวนเร่ือง 

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

(๑)  

รุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รวมท้ังสิ้น  ๖๕  เรื่อง 

มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา
จําแนกตามนโยบายแต่ละข้อ 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ
 

 

 

 

 
 

 
 

จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี้

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลัก

 

๑

๑๒

๕ ๔
๐

๓

๕

๑
๓ ๔

ด้าน (๔)   (๓)   (๖)   (๕)   

นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก (๒)  นโยบายความมั่นคงของรัฐ
 (๔)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

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

รวมท้ังสิ้น  ๖๕  เรื่อง 

 (๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)  

(๑
(๒
(๓
(๔
(๕
(๖

รุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

และด้านหลักการพัฒนา 

แผนภูมิแสดงเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละข้อ 

 

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังนี ้

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรื่องท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามด้านหลักการพัฒนา 

๕

นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี  

นโยบาย )   (๘)   

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



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร
                    
 

 

           

 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพ้ืนที่
 เรื่องท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรี
กับพ้ืนท่ีท่ีดําเนนิการในภูมิภาคต่าง ๆ 

 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
 คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรี
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ มีจํานวนท้ังสิ้น 
 

 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
   ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี 
กับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี 
ดําเนินการ  
 

๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
 

  เรื ่องที่เป็นพระราชกําหนด 
และกฎ ก.พ.  ซึ ่ง ได ้ลงประกาศ
๗ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี้
 

ประเภทกฎหมาย
หน่วยงาน 

กระทรวงกลาโหม 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

รวม 

๑๕
๒๓ ๒๐

๕๕

๗ ๕

๐

๒๐

๔๐

๖๐

นร. กห. กค. กต. กก. พม

จํานวนเรื่อง 

สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร
                      (๑  

สํานักบ

จําแนกตามพ้ืนทีท่ีด่ําเนินการ  
เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน 

ต่าง ๆ  

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันท่ี ๑๖ 

มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๖๗ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังไม่มีร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่าง

กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ซึ ่ง ได ้ลงประกาศราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ตั้ งแต่วันท่ี ๑ – ๓๐ 

ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังนี ้

ประเภทกฎหมาย พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัติ 

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

  ๑  

  ๕  

  ๑  

  ๗  

๕
๑๕

๑๐ ๑๒ ๑๐
๑

๙

๒๒

๒
๑๐ ๗ ๕ ๖

๑๕

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

สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวตัร 
 - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 

นักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ไม่มีความเก่ียวข้อง

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี               
คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังนี ้

 

และร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  
๒๕๕๗ ไม่มีเรื่องท่ีเก่ียวข้อง

รวมท้ังไม่มีร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่าง

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ มีจํานวน  

ประกาศ ระเบียบ กฎ ก.พ. 

   

   

   

   

๑๕
๑๐

๒ ๔ ๑ ๑

. อก. พศ. วช. ตช. อส. หน่วยงาน 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                (๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

 

กระทรวง 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม 

นร. สํานักนายกรัฐมนตร ี

กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง 

กต. กระทรวงการตา่งประเทศ 

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

คค. กระทรวงคมนาคม 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พน. กระทรวงพลังงาน 

พณ. กระทรวงพาณชิย ์

มท. กระทรวงมหาดไทย 

ยธ. กระทรวงยุตธิรรม 

รง. กระทรวงแรงงาน 

วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  
  

 
 

 

 

รุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ตารางอักษรย่อ 
 

ไม่สังกัดกระทรวง/

อักษรย่อ 

ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

วช. สํานักงานคณะกรรมการการ

สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สสป. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  

  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

รุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

/หน่วยงานอิสระ 

ชื่อเต็ม 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต ิ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ



 
 
 
 
 

 
สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตร ี

และรายงานข้อมลูมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล 
นางสาวย่ิงลักษณ ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตร ี

(๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗) 
 

ที่ปรึกษา 
 นางสมสมร มังคลพันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
  

 
คณะทํางาน 

 

 นางวิบูลย์ลักษม์ มีชัย ผู้อํานวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี 

 นางสาวดลพร ภุมมะกสิกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

  นางสาวบุษบา บุญอุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  นางรัชน ี บุญมาแย้ม  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  นางสาวนฤมล อุตราศรี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  นางสุนทร ี งามดี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  นางสาวอุษารมย์ ไพลมาสย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  นายธิติพล ธีรวิทยวงษ์  พนักงานประมวลผลข้อมูล 

  นางสาวศิริพร สรณาคมน์  พนักงานประมวลผลข้อมูล 

  นางสาวธัญญา รอดนิตย์  พนักงานบันทึกข้อมูล 
 
 

คณะทํางาน 
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