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เรื่อง เลขท่ี ส.ยืนยัน หนา 
๑. นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก   

 ๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและ
  ฟนฟูประชาธิปไตย 

  

สมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ขอใหพิจารณาจายเงินดํารงชีพแกผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖   

๓๒๒๗๘/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๑ 

 ๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
  เปน “วาระแหงชาติ” 

  

 ๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ในภาครัฐอยางจริงจัง 

  

 ๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ
  และเรงรัดขยายพ้ืนท่ีชลประทาน 

  

รายงานการดําเนินงานใหความชวยเหลือผู ประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๖ 
ของกระทรวงการคลัง  

๓๑๐๑๗/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๒ 

 ๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
  ของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

  

การใหความชวยเหลือนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณทางการเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต  

๓๐๓๔๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๓ 

 ๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับ
  ประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ 

  

 ๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและ
  ผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอและราคา
  นํ้ามันเช้ือเพลิง 

  

รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  ๓๒๓๒๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๓ 

รายงานดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานของประเทศ     
และรายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 

๓๒๖๘๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๓ 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อ
  ภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยาง
  มีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 

  

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล   

สารบัญ 
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 ๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน   

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ๓๑๕๕๓/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๔ 

 ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึง
  แหลงเงินทุน 

  

ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗  ๓๐๑๘๑/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๔ 

การกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายข้ันตน 
ฤดูการผลิต ป ๒๕๕๖/๒๕๕๗  

๓๒๘๓๓/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕ 

 ๑.๑๒ เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ   

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ
  ชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคา
  ในทองถ่ิน 

  

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ   

 ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน   

 ๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชน
  มีสวนรวม 

  

๒. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ   

การขยายเวลาการประกาศพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  

๓๒๗๓๙/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๖ 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย   

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและ   
ระบบปองกันประเทศ 

  

รางพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. ....  ๓๒๔๒๘/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๖ 

รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม
การฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓  

๓๒๓๓๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๗ 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ   

ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee :  
RBC) ไทย-เมียนมาร ครั้งท่ี ๒๗  

๓๐๓๒๗/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗ 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ   

"การขยายระยะเวลาแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ   
และยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในท่ีโลง และมลพิษ
หมอกควัน" และ "แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในท่ีโลง 
และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ภายใตแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัย
ดานอัคคีภัยแหงชาติ"  

๓๐๒๘๒/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๘ 

การจัดทําแผนเผชิญเหตุการณปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชน
ท่ีเกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวาง 

๓๐๗๙๒/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๙ 
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 ๒.๕ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกร
  อาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง
  แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมี
  สถานะชัดเจน 

  

รายงานสถานการณและการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ๓๐๘๑๒ /๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๙ 

รายงานปญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖)  ๓๐๑๕๒/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๐ 

รางขอบังคับของอัยการสูงสุดวาดวยการเคลื่อนยายภายใตการควบคุม            
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ. ....  

๓๒๙๒๔/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๐ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ   

ผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  

๓๐๒๓๐/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๑๑ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสาม และแนวโนมป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ๓๑๙๙๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๑๓ 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค   

การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   

รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....  ๓๐๓๓๐/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๓ 

การสงเสริมและรักษาวินัยการคลัง    

รายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ๓๐๕๒๑/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๔ 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําครึ่งแรก
ของป พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓๐๕๘๘/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๔ 

รายงานการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ        
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในชวง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  

๓๐๖๒๑/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๕ 

รายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ท่ีออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง ท่ีครบกําหนดเม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

๓๐๙๕๑/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๑๕ 

มาตรการทางภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ๓๒๔๓๘/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๑๖ 

รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับ
บุคคลธรรมดา) 

๓๒๔๕๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๑๗ 

รายงานผลการเบิกจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ 
(ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖)  

๓๒๘๖๖/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๗ 

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ    

รายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของการรถไฟ
แหงประเทศไทย  

๓๐๕๘๓/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๘ 

ขอความเห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคกูเงินระยะสั้นประเภทกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)  ๓๒๕๖๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๑๘ 

ขออนุมัติกูเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการรถไฟแหงประเทศไทย ๓๒๗๑๔/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๑๙ 
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 ๓.๒ นโยบายสรางรายได   

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ   

การเกษตร    

ขออนุมัติและสนับสนุนงบประมาณโครงการกอสรางโรงงานแปรรูปนม ท่ีโครงการ
ชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี  

๓๑๖๙๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๒๐ 

อุตสาหกรรม   

รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป ๒๕๕๖ ๓๐๙๖๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๒๐ 

การเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) 
รุนท่ี ๒  

๓๑๑๙๘/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๒๑ 

รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๖  ๓๒๕๙๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๒๒ 

การทองเท่ียว การบริการ และการกีฬา   

แนวทางการดําเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ๓๒๒๕๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๒๒ 

สรุปสถานการณนักทองเท่ียวระหวางเดือนมกราคม-ตลุาคม ๒๕๕๖  ๓๒๕๙๖/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๒๒ 

การตลาด การคา การลงทุน   

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

๓๐๒๕๙/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๒๓ 

 ๓.๔ นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือ
  ขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนสงสินคา
  และบริการ 

  

รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสรางอนาคต
ประเทศ 

๓๑๒๑๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๒๓ 

การจัดสรรเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) 
เพ่ือสนับสนุนโครงการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบโครงการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐานของรัฐบาล และโครงการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  

 ๓๒๒๗๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๒๔ 

การบริหารโครงการลงทุนภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกูเพ่ือฟนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) 
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕  

๓๒๗๐๔/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๒๔ 

การคมนาคมและขนสง   

รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เก่ียวกับการปรับปรุงการใหบริการรถโดยสารประจําทางรายสายขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ   

๓๑๑๙๒/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๒๕ 

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกูเงินคาจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการทางพิเศษ   
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๓,๙๑๐ ลานบาท      
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  

๓๒๗๗๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๒๖ 
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ไฟฟา   

โครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม  ๓๒๗๔๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๒๗ 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน   

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา   

รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เรื่อง กรอบคุณวุฒิแหงชาติ  ๓๑๐๙๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๒๘ 

 ๔.๒ นโยบายแรงงาน   

รายงานสถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ประจําป ๒๕๕๕ ๓๐๙๖๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๒๙ 

รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ท่ีใหนายจางจาย พ.ศ. .... 

๓๓๐๒๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๒๙ 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน   

การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของโครงการกอสรางศูนยการแพทย
พรอมระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๑  

๓๑๑๑๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๓๐ 

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสราง
เพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน พรอมขอสังเกต         
ของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

 ๓๒๒๓๖/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๓๐ 

ขออนุมัติอัตรากําลังเพ่ิมใหมของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส      
ราชนครินทร  

๓๒๔๖๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๓๒ 

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ)  

๓๐๐๖๓/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๓๒ 

 ๔.๕ นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม   

กฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือ
สัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓๐๔๗๔/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๓๓ 

การขอรับเงินชดเชยจากรัฐ สําหรับโครงการบานเอ้ืออาทร กรณีไดรับผลกระทบ
จากการขยายระยะเวลากอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ครั้ง 

๓๑๒๐๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๓๓ 

๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา   

 ๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ   

 ๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช
  ประโยชนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดาน
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

 ๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ   

 ๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและ
  ปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
  ภูมิอากาศและพิบัติภัย 

  

แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมและการขยาย
ระยะเวลาแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ  

๓๑๒๓๓/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๓๔ 

ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับระบบการเตือนภัยพิบัติ และการเก็บกูและบํารุงรักษาทุน 

  ๓๒๓๒๖/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๓๕ 

มาตรการเรงดวนรองรับสถานการณพายุและฝนตกหนักในพ้ืนท่ีภาคใต  ๓๒๗๓๘/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๓๕ 

 ๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

๖. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม   

 ๖.๑ เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
  ขององคความรู 

  

 ๖.๒ เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร
  ใหเพียงพอ 

  

 ๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือ
  ระหวางภาครัฐและเอกชน 

  

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง   

 ๖.๕ สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   

๗.  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ   

 ๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศ
  เพ่ือนบาน 

  

คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเก่ียวกับคดีปราสาทพระวิหาร ว(ล) ๓๐๙๓๙/๕๖ [๑๑/๑๑/๒๕๕๖] ๓๘ 

คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเก่ียวกับคดีปราสาทพระวิหาร ว(ล) ๓๑๐๖๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๓๘ 

การใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากพายุ ใตฝุ น ไห เยี่ ยน (Haiyan)            
ในสาธารณรัฐฟลิปปนส  

๓๑๔๒๒/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๓๙ 

การใหความชวยเหลือฟลิปปนสกรณีภัยพิบัติท่ีเกิดจากพายุไตฝุน Haiyan       ๓๒๘๗๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๓๙ 

ขอบริจาคขาวเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากพายุไตฝุนไหเยี่ยน (Haiyan)    
ในประเทศฟลิปปนสผานองคกรสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN 
Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR)  

๓๒๘๖๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๐ 
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 ๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวาง
  ประเทศอาเซียน 

  

ขอความเห็นชอบตอรางกรอบความตกลงเพ่ือความรวมมือระหวางอาเซียน       
กับองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  

๓๐๓๕๕/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๐ 

การลงนามความตกลงดานการคาบริการ และความตกลงดานการลงทุน 
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
สมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับสาธารณรัฐอินเดีย 

๓๐๖๔๗/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๐ 

ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาสิงคโปรท่ีจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๑๓  

๓๐๓๖๓/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๑ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอมอยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี ๑๔  
และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

๓๑๐๖๖/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๔๑ 

การบังคับใชหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับใหมภายใตความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  

๓๑๔๒๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๔๒ 

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการ
สําหรับการนําเขา การสงออก การนําผาน และโลจิสติกส ดวยวิธีการ                 
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 

๓๑๕๕๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๔๓ 

รางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวย
ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓๑๒๒๘/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๔๓ 

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๓  

๓๒๑๖๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๔๓ 

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง พิธีสารเพ่ืออนุวัติขอผูกพันชุดท่ี ๙ ภายใต
กรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน และขอผูกพันเปดตลาดการคา
บริการชุดท่ี ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน  

๓๒๒๘๕/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๔๔ 

พิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน  ๓๒๑๕๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๔๕ 

การขอความเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนลงนามในขอตกลงทางการเงิน 
(Financial Agreement Special Edition-FA) ภายใตโครงการ EU Support to Higher 
Education in ASEAN Region (EU SHARE)  

๓๒๒๖๓/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๔๕ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุนวาดวยนโยบายความรวมมือดานความม่ันคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร  

๓๒๗๕๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๕ 

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งท่ี ๓๕ และ
การประชุมท่ีเก่ียวของ 

๓๒๘๘๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๖ 

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓ และการประชุมสุดยอดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ๓๒๘๘๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๗ 

บทเพ่ิมเติมของความตกลงใหความชวยเหลือดานการเงินโครงการกลไกการหารือ  
ระดับภูมิภาคระหวางสหภาพยุโรป–อาเซียน  

๓๒๘๑๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๗ 

 ๗.๓ เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชน
  ของชาติในองคการระหวางประเทศ 

  

การเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดผูนําเอเชียและแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ  

๓๐๖๓๕/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๔๘ 
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สรุปผลการประชุม High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation ๓๐๙๕๓/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๔๘ 

สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก 
ครั้งท่ี ๑๙๒ 

๓๐๙๖๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๔๙ 

ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๕ และการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ
เอเปค ครั้งท่ี ๒๑ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการคาและการลงทุน 

๓๑๑๑๒/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๔๙ 

การจัดทําความตกลงในการเปนประเทศเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาแหงภาคี
สถาบันปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางประเทศ (International 
Anti-Corruption Commission : IACA) ครั้งท่ี ๒  

๓๑๓๒๒/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๐ 

การบริจาคเงินในการเพ่ิมทุนของสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ ครั้งท่ี ๑๗   
ของธนาคารโลก 

๓๒๘๔๙/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕๑ 

การรับรองรางปฏิญญาลิมาวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและครอบคลุม ๓๒๘๒๙/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕๑ 

 ๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร
  กับประเทศ กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศ
  ท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก 

  

รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานแหงราชอาณาจักรไทย      
และกระทรวงพลังงานแหงสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยความรวมมือดานพลังงาน  

๓๐๒๙๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๕๒ 

รายงานผลการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
วาดวยความรวมมือดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  

๓๑๔๔๔/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๒ 

การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวาง
กระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ
และความรวมมือแหงสาธารณรัฐรวันดา 

๓๑๔๕๘/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๓ 

การจัดทําบันทึกความเขาใจเรื่องความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรม  
ทางการเงินกับหนวยขาวกรองทางการเงินแหงราชอาณาจักรกัมพูชา  

๓๒๗๕๘/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕๓ 

รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานและรัฐบาลแหง  
ราชอาณาจักรไทยวาดวยความรวมมือดานพลังงาน  

๓๒๘๒๓/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕๓ 

ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง  
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถาน 

๓๒๙๑๖/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕๔ 

การลงนามในรางพิธีสารสรุปความตกลงเปดตลาดทวิภาคีระหวางประเทศไทย
และเซเชลสภายใตกระบวนการภาคยานุวัติเปนสมาชิกองคการการคาโลก  
ของเซเชลส  

๓๐๒๖๙/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๕๔ 

การลงนามในรางความตกลงวาดวยความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจ
ระหวางรัฐบาลไทยและภูฏาน  

๓๑๑๓๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๕ 

ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล      
แหงเติรกเมนิสถานวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต  

๓๒๘๓๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕๕ 

รางแถลงการณรวมวาดวยโครงการความรวมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสราง ๓๐๕๐๙/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕๖ 



 

 - ๙ - 

พื้นฐานดานรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินคาเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement 

on the Governmental Cooperation Project on the Railway Infrastructure 

Development in Exchange of Agricultural Products from Thailand)  

รางถอยแถลงรวมในโอกาสประธานาธิบดีเติรกเมนิสถานเยือนไทยอยางเปนทางการ

ในฐานะแขกของรัฐบาล 

๓๒๘๙๕/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๕๖ 

หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงบรูไน

ดารุสซาลามวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต

และหนังสือเดินทางราชการ  

๓๑๐๗๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๖ 

ขอความเห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือ

ในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน ภายใตความรวมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียน-

เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Project on Sustainable 

Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะท่ี ๒ (Verbal Note)  

๓๑๑๔๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๗ 

การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๑  ๓๑๔๖๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๗ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางราชอาณาจักรไทย

กับสหภาพยุโรปวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

๓๑๑๔๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๘ 

การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการหารือเชิงนโยบายดานวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมระหวางสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย  

๓๑๔๓๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๘ 

ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการยกระดับความรวมมือ

ดานการทองเท่ียวระหวางกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทย

และกระทรวงการตางประเทศและพาณิชยแหงนิวซีแลนด  

๓๑๔๒๐/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๘ 

แถลงขาวรวม (Joint Press Statement) ในระหวางการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ

ของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด  

๓๑๗๘๙/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๕๙ 

รายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

๓๒๐๔๗/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๖๐ 

ทาทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององคการการคาโลก สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙ ๓๒๑๗๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๖๑ 

ขอความเห็นตอรางความตกลงวาดวยการจัดหาและการบริการตางฝายระหวาง

กระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา 

(ACQUISITION AND CROSS-SERVICING AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY 

OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE DEPARTMENT OF 

DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA)  

๓๒๑๒๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๖๑ 

รางปฏิญญามานามาสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย ครั้งท่ี ๑๒ ๓๒๑๓๙/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๖๒ 

ผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) 

ครั้งท่ี ๓  

๓๒๙๔๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๖๒ 

ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลี  ๓๒๘๑๑/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๖๓ 



 

 - ๑๐ - 

 ๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ

  พรอมท้ังสงเสริมภาพลักษณท่ีดีและความรวมมือ

  ทาง วิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

  

 ๗.๖ สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับ
  ปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมี
  ผลกระทบตอประเทศไทย 

  

 ๗.๗ สงเสริมการทูตเพ่ือประชาชน   

 ๗.๘ ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาค
  อาเซียนและอนุภูมิภาค 

  

 ๗.๙ ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ   

 ๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิม
  และองคกรอิสลามระหวางประเทศ 

  

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน   

การแกไขปญหาสินคากุงและปาลมน้ํามัน  ๓๐๔๘๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๖๔ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี (๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ว (ล) ๓๐๓๗๔/๕๖ [๐๑/๑๑๒๕๕๖] ๖๔ 

การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสงขลา  ๓๒๒๓๐/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๖๔ 

ขอเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ รวม ๔ จังหวัด 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดลพบุรี วันท่ี ๓๑ ตุลาคม-          
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

๓๐๓๙๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๖๕ 

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒  ๓๐๔๐๐/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๖๖ 

การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ๓๐๑๖๑/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๖๗ 

การปรับปรุงขอเสนอแผนงาน/โครงการท่ีมีความพรอมและสามารถดําเนินการ
ไดทันทีของจังหวัดพิจิตร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัด
กําแพงเพชร วันท่ี ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๓๑๘๓๙/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๖๗ 

สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓๐๐๓๖/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๖๘ 

สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ๓๒๖๙๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๖๘ 

รับทราบรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปท่ีหนึ่ง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)  

ว(ร) ๓๒๙/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๖๙ 

รายงานความกาวหนาการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร ปท่ีสอง   
(วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)  

๓๐๓๗๙/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๖๙ 



 

 - ๑๑ - 

รางพระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติ  
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....  

๒๙๙๑๗/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๖๙ 

การปรับปรุงคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป ๒๕๕๖ 
และ ป ๒๕๕๗  

๓๐๓๘๓/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๗๐ 

แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัด      
และกลุมจังหวัด 

๓๐๓๗๕/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๗๐ 

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
รวม ๖ ฉบับ  

๓๐๓๗๑/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๑ 

รางระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหขาราชการทหารอาวุโสไดรับเงิน
เพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๓๐๓๒๑/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๒ 

รายงานผลการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจราชการและติดตามงานในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)  

๓๑๔๓๕/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๗๒ 

การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๖  

 ๓๑๙๘๖/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๗๒ 

การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดสมุทรสาคร        
ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พรอมพัฒน)  

 ๓๒๐๐๔/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๗๓ 

การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแกน      
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา)  

 ๓๑๙๗๙/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๗๔ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการปรับเงินเดือนเจาหนาท่ี   
(มูลนิธิโครงการหลวง) 

๓๒๐๐๖/๕๖ [๑๒/๑๑/๒๕๕๖] ๗๕ 

รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ....  ๓๓๐๖๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๗๕ 

รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....         
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  และ
รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ  

๓๒๗๒๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๖ 

การประเมินคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รอบท่ี ๓  

๓๓๑๐๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๖ 

รางกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ....  ๓๓๐๓๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๗ 

รางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... ๓๓๐๑๗/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๗ 

รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน เงินเพ่ิม        
การครองชีพชั่ วคราวและเงินชวยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

๓๓๐๒๙/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๗ 

ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต ๓๓๐๐๒/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๘ 

การพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางท่ีไดรับผลกระทบจาก
การขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับคาจางข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท  

๓๒๘๔๔/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖] ๗๘ 

     ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม   

รางพระราชบัญญัติท่ีอยูในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรท่ีมีความจําเปน 
ตองผลักดันใหเปนกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล  

 ๓๒๓๘๑/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖] ๗๙ 



 

 - ๑๒ - 

 ๘.๓ สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร
  จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ
  ทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง 
  เปนธรรม 

  

รายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน  
(GCC 1111) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ของไตรมาส ๔  

๓๐๐๓๔/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖] ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ๑๓ - 

ภาคผนวก : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี   

๑. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน  ๘๐ ๘๐ 
๒. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๘๑ 
๓. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามลักษณะของการเสนอ  ๘๑ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ๘๒ 
๕. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามประเภทเรื่องทั่วไป กับประเภทเรื่องที่เป็น     
                           กฎหมาย 

 ๘๓ 

๖. มติคณะรัฐมนตร ี: จ าแนกเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกับเรื่อง 
                           การบริหารราชการทั่วไป 

 ๘๓ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและด้านหลักการพัฒนา   
    ๗.๑ จ าแนกตามนโยบายแต่ละข้อ  ๘๔ 
    ๗.๒ จ าแนกตามด้านหลักการพัฒนา  ๘๔ 
๘. มติคณะรัฐมนตรี : จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ  ๘๕ 
๙. คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ๘๖ 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตร ี   
    ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี  ๘๖ 
    ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ๘๗ 
๑๑. กฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ๘๗ 
ตารางอักษรย่อ  ๘๘ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการ
ในปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
          (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑ 

๑. นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก 
 

 ๑.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง สมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ขอใหพิจารณาจายเงินดํารงชีพแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖  
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบการจายเงินดํารงชีพรายเดือนเปนครั้งสุดทายแกวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ หรือทายาทของวีรชน
และคาจัดการศพกรณีวีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ท่ีเสียชีวิตตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยเสนอ 
                          ๑.๑.๑ ใหการชวยเหลือเปนเงินดํารงชีพรายเดือนเปนครั้งสุดทายในอัตรา ๗,๐๐๐  บาทตอเดือน แกผูท่ีเคย
ไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง การพิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖) จนเสียชีวิต โดยสิทธิดังกลาวจะไมตกทอดถึงทายาทและใหจายยอนหลังตั้งแต      
วันจันทรท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นชอบมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนหนวยงานรับผิดชอบในการนําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๙         
มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง รายงานการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖)    
และวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ (เรื่อง ตัวแทนวีรชน ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ ขอใหพิจารณาดอกเบ้ียรอยละ ๗.๕ ตอป แกวีรชนท่ีพิการ 
ทุพพลภาพ) และใหความเห็นชอบการใหความชวยเหลือสมาชิกสมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ซึ่งเสียชีวิตตั้งแตวันจันทรท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ใหมีสิทธิไดรับเงินดํารงชีพรายเดือนตั้งแตวันจันทรท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันท่ีคณะรัฐมนตรี   
มีมติเห็นชอบในการใหความชวยเหลือสมาชิกสมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร 
                          ๑.๑.๒ กรณีวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ซึ่งเสียชีวิตตั้งแตป ๒๕๕๒ ในชวงระหวางการเรียกรองครั้งน้ี ใหชวยเหลือ   
คาจัดการศพ รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ไมรวมกรณีญาติวีรชนท่ีเสียชีวิตในชวงระหวางการเรียกรอง เน่ืองจากทางราชการไดใหความชวยเหลือ
คาจัดการศพวีรชนไปแลว 
                    ๑.๒ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทําหลักฐานวาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ท่ีไดรับเงินการชวยเหลือเปนเงินดํารงชีพในครั้งน้ีไดรับการเยียวยาท่ีเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมแลว จะไมเรียกรอง
ขอรับเงินชวยเหลืออ่ืนใดจากทางราชการอีก 
                ๒. สําหรับงบประมาณดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย     
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปแลว ภายในกรอบวงเงิน จํานวน ๙,๔๑๐,๐๐๐ บาท 
โดยขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ หลังจากดําเนินการตามข้ันตอนและตรวจสอบหลักฐานในการจายเงิน   
ใหความชวยเหลือจนไดขอยุติแลว ท้ังน้ี การใหความชวยเหลือในปงบประมาณตอ ๆ ไป จะมีภาระงบประมาณ จํานวน 
๕,๘๘๐,๐๐๐ บาทตอป หากชวยเหลือเปนเวลา ๑๐ ป จะมีภาระงบประมาณท้ังสิ้น ๕๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปดําเนินการ
เปนลําดับแรกกอน สวนในปงบประมาณตอ ๆ ไป ใหเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป 
 

       ๑.๒ กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” 
 

 ๑.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒ 

 ๑.๔ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายพ้ืนท่ี 
  ชลประทาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานการดําเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๖ ของกระทรวงการคลัง  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ ดังน้ี 
             ๑. การใหความชวยเหลือดานอุปโภคบริโภคผานสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน 
๒๓ พ้ืนท่ี ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี พังงา ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี ขอนแกน นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
รอยเอ็ด เพชรบูรณ นครสวรรค พิษณุโลก ตาก พิจิตร ลพบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครนายก 
                    ๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย จํานวน ๔ พ้ืนท่ี ไดแก 
จังหวัดพังงา ปราจีนบุรี นนทบุรี และฉะเชิงเทรา ประกอบดวย ถุงยังชีพ จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง เสื้อชูชีพ จํานวน ๒๖๕ ถุง นํ้าดื่ม 
จํานวน ๑๐,๓๐๐ ขวด ขาวสาร ๕ กิโลกรัม จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง และอ่ืน ๆ ไดแก เครื่องกรองนํ้า ๑๙๐ เครื่อง ปลากระปอง ๑๑ ลัง 
ปลาหมึกแหง ๑ ถุงใหญ และใหยืมเครื่องสูบนํ้า ๒ เครื่อง 
                    ๑.๒ กรมธนารักษไดใหความชวยเหลือเจาหนาท่ีของกรมธนารักษท่ีประสบภัย จํานวน ๒ พ้ืนท่ี ไดแก จังหวัด
ตราด และปราจีนบุรี โดยจายเงินสวัสดิการใหกับเจาหนาท่ีรายละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๓ กรมบัญชีกลางไดใหความชวยเหลือเจาหนาท่ีของกรมบัญชีกลางท่ีประสบภัย จํานวน ๑ พ้ืนท่ี ไดแก 
จังหวัดลพบุรี โดยจายเงินสวัสดิการใหกับเจาหนาท่ีรายละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๔ กรมศุลกากรไดใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย จํานวน ๕ พ้ืนท่ี ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ตาก 
ปราจีนบุรี สระแกว และฉะเชิงเทรา ประกอบดวย ถุงยังชีพ จํานวน ๒,๓๐๐ ถุง และขาวสาร จํานวน ๗๕๐ กิโลกรัม 
                    ๑.๕ กรมสรรพากรไดใหความชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัย จํานวน ๒ พ้ืนท่ี ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทรา โดยการบริจาคเงิน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และบริจาคเรือ จํานวน ๒๐ ลํา 
                    ๑.๖ กรมสรรพสามิตไดใหความชวยเหลือประชาชนและเจาหนาท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีประสบภัย จํานวน     
๑ พ้ืนท่ี ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวย ถุงยังชีพ จํานวน ๑๑๒ ถุง และเรือ จํานวน ๗ ลํา 
                    ๑.๗ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหความชวยเหลือประชาชนและเจาหนาท่ีของธนาคารใน ๔ พ้ืนท่ี 
ไดแก จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ประกอบดวย บริจาคเงิน จํานวน ๔๗,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพ จํานวน 
๑๐,๐๐๐ ถุง เรือ จํานวน ๔ ลํา และอ่ืน ๆ ไดแก อาหารกลอง จํานวน ๕,๐๐๐ ชุด 
                    ๑.๘ ธนาคารออมสินไดใหความชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัย จํานวน ๑๓ พ้ืนท่ี ไดแก จังหวัดพิษณุโลก 
ตาก ขอนแกน ชัยภูมิ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครราชสีมา ประกอบดวย ถุงยังชีพ 
จํานวน ๖,๖๒๐ ถุง นํ้าดื่ม จํานวน ๗,๗๐๐ ขวด และอ่ืน ๆ ไดแก เสื้อชูชีพ ๑๐ ตัว และยารักษาโรค ๒,๐๐๐ ชุด 
                    ๑.๙ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดใหความชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัย จํานวน ๑๓ พ้ืนท่ี 
ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี ขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย นครสวรรค พิจิตร สระแกว ฉะเชิงเทรา 
เพชรบูรณ และนครนายก รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๓๓,๒๕๓,๕๕๔ บาท แบงเปน ถุงยังชีพ จัดเลี้ยงอาหารและนํ้าดื่ม ณ จุดรวมพล 
จํานวน ๒๖,๖๒๙ ราย เปนเงิน ๑๓,๓๑๔,๖๑๖ บาท มอบเงินบํารุงขวัญแกลูกคาผูกูท่ีเสียชีวิต จํานวน ๒ ราย (รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท) 
เปนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และมอบเงินเพ่ือโครงการปองกันและบริหารความเสี่ยงภัย จํานวน ๑๙,๘๙๘,๙๓๘ บาท 
                    ๑.๑๐ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดใหความชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัย จํานวน ๓ พ้ืนท่ี ไดแก 
กรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก) จังหวัดฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยมอบถุงยังชีพ จํานวน ๒,๒๐๐ ถุง 
                ๒. การใหความชวยเหลือดานการเงินแกผูประสบอุทกภัยผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดแก ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอิสลาม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง    
และขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย   
และบรรษัทตลาดรองสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย โดยมาตรการตาง ๆ คือ การผอนปรนเง่ือนไขการชําระคืนหน้ีเดิม การใหสินเช่ือเพ่ิมเติม
เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย การผอนปรนเวลาชําระหน้ีเงินกู การลดดอกเบ้ีย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ มาตรการพักหน้ี
ชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย การเพ่ิมวงเงินฉุกเฉินเพ่ือฟนฟูกิจการ การใหความชวยเหลือลูกคา โดยจะพิจารณาเปนราย ๆ 
มาตรการพักชําระคาธรรมเนียมค้ําประกัน และการผอนปรนเง่ือนไขการชําระหน้ีเดิม ซึ่งประชาชนสามารถขอความชวยเหลือ   
จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเปนลูกคาอยูได 



      สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
          (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓ 

 ๑.๕ เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  กลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การใหความชวยเหลือนักศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมือง      

ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดําเนินการชวยเหลือ
นักศึกษาไทย จํานวน ๑,๒๐๐ คน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปตกลับไปศึกษาตอ โดยมีคาใชจายในกรอบวงเงิน ๔๖,๔๔๘,๗๐๐ บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใหเบิกจาย
จากงบประมาณรายจาย ดังน้ี 
 ๑. ให ศอ.บต. ปรับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานแกไขปญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต งบรายจายอ่ืน รายการโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว 
 ๒. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
จํานวน ๔๑,๔๔๘,๗๐๐ บาท ซึ่งกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว 
 

 ๑.๖ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและ 
  นานาประเทศ 
 

 ๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจาก 
  ภาวะเงินเฟอและราคานํ้ามันเชื้อเพลิง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี..) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) มีสาระสําคัญคือ 
กําหนดใหขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ ๐.๐๐๕ โดยนํ้าหนัก ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร และนํ้ามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมนัผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ ในอัตรา
ภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร ออกไปอีก ๑ เดือน คือ ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานของประเทศ และรายงานการวิเคราะหภาวะราคาสินคา

และเศรษฐกิจของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปและดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห
ภาวะราคาสินคาและเศรษฐกิจของไทยเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๖ สูงข้ึนรอยละ ๐.๑๗ 
(เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ลดลงรอยละ ๐.๑๖) จากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล สูงข้ึนรอยละ ๐.๖๑ 
จากการสูงข้ึนของราคาหมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง หมวดผักและผลไม หมวดเครื่องประกอบอาหาร หมวดเครื่องดื่ม    
ไมมีแอลกอฮอล และหมวดอาหารสําเร็จรูป สําหรับดัชนีราคาหมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ ๐.๐๕ จากการลดลง
ของหมวดนํ้ามันเช้ือเพลิง รวมท้ังสินคาและบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาลดลง ไดแก คาของใชสวนบุคคล  
                ๒. ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐานของประเทศเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๖ สูงข้ึนรอยละ ๐.๑๒ 
สินคาและบริการท่ีมีราคาสูงข้ึน ไดแก หมวดเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล หมวดอาหารสําเร็จรูป หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 
หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล หมวดคาใชจายในการเดินทางโอกาสพิเศษและทองเท่ียว และหมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
 

 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔ 

 ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ 
  สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค  
 

 ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

 ๑.๑๐ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับท่ี ..)    
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปได โดยรางระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
                ๑. แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในขอ ๑๗ ซึ่งจากเดิม
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติอยูในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาเปนใหสํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติอยูในกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
                ๒. เพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ เก่ียวกับการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
                ๓. เพ่ิมเติมบทเฉพาะการเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแหงชาติ กอนท่ีระเบียบฉบับแกไขใหมจะมีผลใชบังคับ 
 

 ๑.๑๑  ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗           
ของกรมสงเสริมการเกษตร ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. จํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน ๑,๑๓๗,๖๖๓ ครัวเรือน มาข้ึนทะเบียนเกษตรกร จํานวน 
๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๐๔.๘๙ 
                ๒. ผูท่ีมายื่นคํารองบางสวนมีเอกสารไมครบถวนอยูระหวางการรอเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน ๗๒,๙๗๐ ครัวเรือน 
และผูท่ีมีเอกสารครบถวน จํานวน ๑,๑๒๑,๖๐๐ ครัวเรือน 
                ๓. จากเกษตรกรท่ีมาขอข้ึนทะเบียน จํานวน ๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน บันทึกขอมูลลงระบบแลว จํานวน 
๙๘๐,๐๔๔ ครัวเรือน คิดเปนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการฯ ประมาณ ๑๒.๕๘ ลานไร แยกเปนผูท่ีพรอมตรวจสอบแปลงได จํานวน 
๖๘๒,๕๐๓ ครัวเรือน และผูท่ียังไมสามารถตรวจสอบแปลงในขณะน้ีได จํานวน ๒๙๗,๕๔๑ ครัวเรือน 
                ๔. การตรวจสอบแปลงขณะน้ีกําลังตรวจสอบแปลงปลูก (ทุกแปลง) จํานวน ๕๔๑,๙๙๑ ครัวเรือน ตรวจสอบเสร็จแลว
และออกใบรับรองแลว จํานวน ๕๖,๐๘๓ ครัวเรือน จํานวน ๗๖,๐๓๐ แปลง 
                ๕. เกษตรกรนําใบรับรองไปรับเงินท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) แลว จํานวน ๒๓,๖๖๕ ครัวเรือน 
จํานวน ๓๒,๐๖๔ แปลง เปนเงินท่ี ธ.ก.ส. โอนใหเกษตรกรแลว จํานวน ๕๗๘,๐๖๔,๖๙๐ บาท 
                ๖. กําลังเรงรัดประชาสัมพันธใหเกษตรกรมารับใบรับรองและเรงการตรวจสอบแปลงใหเร็วข้ึน 
 
 
 



      สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
          (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  การกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ฤดูการผลิต ป ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 
                        ๑.๑ กําหนดราคาออยข้ันตนฤดูการผลติป ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ในอัตรา ๙๐๐ บาทตอตันออย ณ ระดับความหวาน
ท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. หรือเทากับรอยละ ๙๖.๒๑ ของประมาณการราคาออยเฉลี่ยท่ัวประเทศ ๙๓๕.๔๘ บาทตอตันออย และกําหนด
อัตราข้ึน/ลงของราคาออยเทากับ ๕๔ บาท ตอ ๑ หนวย ซี.ซี.เอส ตอเมตริกตัน 
                        ๑.๒ ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิตป ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เทากับ ๓๘๕.๗๑ บาท
ตอตันออย 
                ๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
เรงทบทวนโครงสรางการคํานวณตนทุนการผลิตออยใหสะทอนตนทุนท่ีแทจริง เพ่ือนํามาใชในการกําหนดราคาออยท่ีเหมาะสม
ตอไป รวมท้ังควรเรงหาขอยุติเรื่องการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการกําหนดอัตราการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาลใหเกิดความเปนธรรม 
และเปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยมีการหารือรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และกระทรวงพาณิชย เพ่ือใหการปรับโครงสรางของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายครอบคลุมตลอดหวงโซอุปทาน และ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว เพ่ือใหสามารถดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

 ๑.๑๒  เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
 

 ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสราง 
         เอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่น 
 

 ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
 

 ๑.๑๕ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน 
 

 ๑.๑๖ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                   (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

   

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖ 

๒. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การขยายเวลาการประกาศพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑     
ในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี 
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และพ้ืนท่ีอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี ระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ  
                ๒. เห็นชอบในหลักการรางประกาศและรางขอกําหนด จํานวน ๘ ฉบับ บังคับใชระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามท่ี กอ.รมน. เสนอ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ไดแก 
                    ๒.๑ รางประกาศ เรื่อง พ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา และในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี) 
จํานวน ๒ ฉบับ 
                    ๒.๒ รางประกาศ เรื่อง การใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมาย จํานวน ๒ ฉบับ 
                    ๒.๓ รางประกาศ เรื่อง กําหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๒ ฉบับ 
                    ๒.๔ รางขอกําหนด ออกตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๒ ฉบับ 
 ๓. เมื่อเหตุการณสิ้นสุดลงแลว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํารายงานผลสงใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรเพ่ือรวบรวมเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ตามมาตรา ๑๕ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป 
 

 ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
 

 ๒.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ  
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  รางพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวยกําลังสํารอง 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับมาตรา ๑๖ วรรค ๓ ของรางพระราชบัญญัติฯ ท่ีบัญญัติใหเมื่อมีภาวะไมปกติเกิดข้ึน หรือมีการประกาศกฎอัยการศึก    
หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินของทางราชการในเขตทองท่ีซึ่งเปนภูมิลําเนาของกําลังสํารอง หรือท่ีตั้งหนวยงานทหารท่ีกําลังสํารอง   
มีรายช่ือบรรจุอยู ใหกําลังสํารองไปรายงานตนเองโดยเร็วท่ีสุด แมจะไมไดรับคําสั่งเรียกพล และมาตรา ๒๒ ท่ีบัญญัติใหหากกําลังสํารอง
หลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไมไปรายงานตนเองตองระวางโทษ กรณีดังกลาวทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ เน่ืองจากกําลังสํารองในเขตทองท่ี 
ซึ่งเปนภูมิลําเนาของกําลังสํารอง หรือท่ีตั้งหนวยทหารท่ีกําลังสํารองมีรายช่ือบรรจุอยูไมทราบเรื่อง และไมไดไปรายงานตนเอง อาจทําให
ถูกลงโทษ ประกอบกับพิจารณาวาการกําหนดใหกําลังสํารองมีฐานะเชนเดียวกับขาราชการทหาร หรือทหารกองประจําการอาจจะ
ไมเหมาะสม รวมท้ังความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. เก่ียวกับการเรียกกําลังสํารอง ตามมาตรา ๑๖ วรรค ๓ ควรศึกษา              
ถึงเจตนารมณของการเรียกมารายงานตัวและภารกิจท่ีจะมอบหมายใหดําเนินการใหมีความชัดเจน สวนการรับสมัครกําลังสํารอง
ตามมาตรา ๑๘ กระทรวงกลาโหมยังมีความจําเปนท่ีจะตองบรรจุกําลังสํารองดังกลาวเขารับราชการทหารเปนการช่ัวคราว       
เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนกําลังพลดังกลาวหรือไม ไปประกอบการพิจารณาดวย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนท้ังข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ 
และบทกําหนดโทษ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
                ๒. ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับภาระงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจากสิทธิประโยชน
ตาง ๆ ท่ีกําลังสํารองพึงจะไดรับ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช เห็นสมควรใหกระทรวงกลาโหมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปรองรับตามความจําเปนและเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๐๓ มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝก
วิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ่ือกําหนดเกณฑอายุของบุคคลท่ีจะมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหาร โดยกําหนดเกณฑข้ันต่ํา คือ       
มีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ของปปฏิทินท่ีสมัคร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
                ๒. ใหกระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เก่ียวกับการดําเนินนโยบายท่ีเก่ียวของกับรางกฎกระทรวงฯ ตามเจตนารมณของพิธีสารเลือกรับ  
ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) ไดแก ขอ ๑ การประกันวาสมาชิกของกองทัพ
ซึ่งอายุไมถึง ๑๘ ป จะไมมีสวนรวมโดยตรงในการสูรบ ขอ ๒ การประกันวาบุคคลท่ีอายุไมถึง ๑๘ ป จะไมถูกคัดเลือกโดยการบังคับ
ใหเขารวมในกองทัพ และขอ ๓ วรรค ๑ สําหรับการคัดเลือกบุคคลโดยสมัครใจเพ่ือเขารวมในกองทัพ บุคคลอายุต่ํากวา ๑๘ ป     
จะไดรับการคุมครองเปนพิเศษ โดยมาตรการคุมครองพิเศษสําหรับบุคคลท่ีอยูในกองทัพซึ่งอายุต่ํากวา ๑๘ ป ในการฝกวิชาทหาร 
อาทิ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน หรือการใชเครื่องชวยฝกอ่ืน เพ่ือทดแทนอาวุธจริงของโรงเรียนในสังกัด
กองทัพ เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee :  RBC) ไทย-เมียนมาร คร้ังท่ี ๒๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) 
ไทย-เมียนมาร ครั้งท่ี ๒๗ เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ความคืบหนาจากการประชุม RBC-26 ไดแก ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การแลกเปลี่ยน
การเยือนระหวางกองทัพ การปราบปรามการคาอาวุธและกระสุนผิดกฎหมาย การเปดจุดการคามูดอง และทิก้ี รวมท้ังการใช
คณะกรรมการชายแดนสวนทองถ่ินเปนกลไกใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอตกลง
ระหวางประเทศไดอยางถูกตอง 
                ๒. มาตรการเสริมสรางความไววางใจระหวางกัน ไดแก การแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือระหวางท้ังสองกองทัพ
ในทุกระดับ การเพ่ิมการแลกเปลี่ยนการเยือนของกองทัพเรือ และความรวมมือทวิภาคีตาง ๆ 
                ๓. ความรวมมือในพ้ืนท่ีชายแดน ไดแก การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมาย     
ตามแนวชายแดน การเปดจุดผานแดนสิงขร-มูดอง การประสานงานของ TBCs ในสวนของการปรับจุดประสานงานจากเดิม
ระหวางบานพระเจดียสามองค-จะอินเซ็กจี เปนบานพระเจดียสามองค-พญาตองซู และการจัดตั้ง TBC เพ่ิมเติม คือ (๑) บานพุนํ้ารอน-
บานทิก้ี (๒) บานตะโกบน-บาน,มอทา (๓) บานสิงขร-บานมูดอง (๔) บานหวยผึ้ง-บานนามน ความรวมมือในการจัดตั้งหมูบาน
คูขนานตามแนวชายแดน ความรวมมือในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีชายแดน การขยายความรวมมือ
ในการปองกันไฟปาและหมอกควัน และความรวมมือในการคุมครองแรงงานเมียนมาร 
                ๔. ความรวมมือทวิภาคีในการปราบปรามยาเสพติด ไดแก การประสานงานเก่ียวกับการจัดตั้งสํานักงาน
ประสานงานชายแดน ความรวมมือในการปราบปรามการคายาเสพติดและสารตั้งตน และความรวมมือในการพัฒนาทางเลือก 
                ๕. ประเด็นท่ีเก่ียวของกับเขตแดน ไดแก การปลูกยางพาราและการบุกรุกปาสงวนปากจั่น การขามแดน            
ผิดกฎหมายและเหตุการณโจมตีหนวยรักษาความมั่นคงเมียนมาร มาตรการหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดและความขัดแยงในพ้ืนท่ีท่ียัง
ไมมีการปกปนเขตแดน การกระทําความผิดกฎหมายบนเกาะกลางแมนํ้าเมย/ตองยิน การวางกําลังฐานทหารบริเวณชายแดน       
ท่ีพารซี และดอยลาง ประเด็นเกาะตันพญา/บานแมโกนเกน และคอกชางเผือก การทําประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าเมียนมาร    



 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                   (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

   

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘ 

การกอสรางอาคารใกลแมนํ้าสาย-แมนํ้ารวก การกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งตามแมนํ้าเขตแดน การบุกรุกปลูกพืชบริเวณชายแดน
ไทย-เมียนมาร การกอสรางในชองทางพระเจดียสามองค/พญาตองซู และกรณีเกาะ ๓ เกาะ ในแมนํ้าปากจั่น/กระบุรี 
                ๖. การเคลื่อนไหวของกลุมตอตานบริเวณชายแดน ไดแก การเขามาอาศัยในดินแดนไทยของกลุมแนวรวม
ประชาธิปไตยนักศึกษาพมา ๒ แหง กองกําลังแหงชาติวา ๑ แหง กบฏมุสลิมและพรรคกอบกูหงสาวดีกลุมละ ๑ แหง             
กกล. กองทัพรัฐฉาน (กลุมยอดศึก) ๕ แหง พรรคกาวหนาแหงชาติคะยา ๑ แหง กองกําลังกะเหรี่ยงพมา (KNU) ๒ แหง รวมท้ัง
บานพักของผูนํากลุม 
                ๗. เรื่องอ่ืน ๆ ไดแก การใหความชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมในเมียวดี การเตรียมความพรอมในการเดินทางกลับ
ของผูหนีภัยการสูรบและการปดพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราว จํานวน ๙ แหง ตามพ้ืนท่ีชายแดน การควบคุมการใชนานฟา และการปลอมแปลงธนบัตร 
                ๘. การกําหนดวันท่ีและสถานท่ีของการประชุม RBC-28 กําหนดจัดข้ึนท่ีเมียนมาร สวนวันและสถานท่ีจะกําหนด
รวมกันตอไป 
 

 ๒.๔ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง "การขยายระยะเวลาแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติและยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

ปญหาไฟปา การเผาในท่ีโลง และมลพิษหมอกควัน" และ "แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผา   
ในท่ีโลง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ภายใตแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ" 

 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. อนุมัติและเห็นชอบในหลักการตามท่ีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เสนอ ดังน้ี 
  ๑.๑ อนุมัติใหขยายระยะเวลาแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ จาก “พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๙” 
เปน “พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๒” 
  ๑.๒ อนุมัติใหขยายระยะเวลายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในท่ีโลง และมลพิษจาก
หมอกควัน จาก “พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙” เปน “พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒” 
  ๑.๓ เห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในที่โลง และมลพิษหมอกควัน    
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ภายใตแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ มีกรอบระยะเวลาการดําเนินการ ๗ ป             
มีหนวยงานรวมบูรณาการท้ังสิ้น ๔๔ หนวยงาน แผนงาน/โครงการ จํานวน ๑๕๓ แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 
๑๐,๓๘๐.๖๒๑๗ ลานบาท เปาหมายของแผน ประกอบดวย การจัดการไฟปา ลดพ้ืนท่ีไฟไหมปาใหเหลือเพียงไมเกินปละ 
๓๐๐,๐๐๐ ไร จัดการเศษวัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตรทดแทนการเผาในพ้ืนท่ีอยางนอยปละ ๖๐๐,๐๐๐ ไร และลดการเผาขยะมูลฝอย
ในท่ีโลงโดยจัดใหมีการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิธีและปลอดภัยไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจังหวัดท้ังหมด และมีการใชประโยชน
มูลฝอยไมต่ํากวารอยละ ๓๐ ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ี  
  ๑.๔ เห็นชอบใหกระทรวง กรม องคกร และหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตามแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ และยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปา การเผาในท่ีโลง และมลพิษหมอกควัน 
  ๒. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี          
ท่ีเก่ียวของ โดยในสวนของงบประมาณใหดําเนินการตามแผนฯ จํานวน ๑๐,๓๘๐.๖๒๑๗ ลานบาท หากมีความจําเปนเรงดวน     
ท่ีจะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือไปดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเปน สําหรับในปตอไปใหเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  ๓. ใหคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นวาในการจัดทําแผน
เก่ียวกับการปองกันอัคคีภัย ไฟปา การเผาในท่ีโลง และหมอกควันน้ัน ควรมุงเนนไปท่ีสาเหตุของปญหาและการปองกัน ท่ีจะมีผล     
ในระยะยาว เชน การปลูกปา การสรางความชุมช้ืน และการสรางแนวปองกันไฟ เปนตน และปรับปรุงแผนฯ ในระยะยาว โดยใหชุมชน
เปนแกนหลักในการปองกันอัคคีภัยและหมอกควันในพ้ืนท่ีของแตละชุมชนเอง เชน การใหชุมชนบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช    
จากภาคการเกษตรแทนการเผาโดยนําไปใชประโยชนอ่ืน หรือการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี เปนตน ไปพิจารณาปรับปรุงแผน     
และรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรใหความสําคัญตอความรวมมือ



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๙ 

ระหวางกลุมประเทศอาเซียตอการแกไขปญหามลพิษหมอกควันขามแดน และควรประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนทุกภาคสวน  
ใหเกิดความตื่นตัวในการปองกันตนเอง ดําเนินการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการภัย  
จากอัคคีภัย ไฟปา การเผาในท่ีโลง และหมอกควันอยางเปนระบบ และการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดตามกิจกรรม/โครงการท่ีกําหนดไว ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําแผนเผชิญเหตุการณปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนท่ีเกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวาง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบในหลักการรางแผนเผชิญเหตุปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนท่ีเกิดจากไฟฟาดับบริเวณ
กวาง ตามมติคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยวัตถุประสงคของรางแผนฯ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนท่ีเกิดจาก
ไฟฟาดับบริเวณกวางไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานและการประชาสัมพันธ
ตอประชาชนและสื่อมวลชนไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนการรายงานสถานการณท่ีเกิดข้ึนตอผูบังคับบัญชาทุกระดับ เพ่ือบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
                ๒. ให กปภ.ช. รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดรูปแบบวิธีการรายงานสถานการณตาง ๆ ใหมี
ความชัดเจน โดยเฉพาะการระบุระดับของความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึนและผูท่ีจะตองไดรับรายงานในแตละระดับ และพิจารณา
การเพ่ิมชองทางพิเศษในการรายงานใหเกิดความรวดเร็วทันตอสถานการณ เชน SMS E-mail การรายงานเปนลายลักษณอักษร
หรือ Application ตาง ๆ ท่ีสามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็ว โดยคํานึงถึงกรณีท่ีไมสามารถติดตอสื่อสารในชองทางปกติดวย ท้ังน้ี 
กรณีไฟฟาดับบริเวณกวางนอกจากจะคํานึงถึงมิติดานขนาดพ้ืนท่ีแลวควรพิจารณาในมิติดานผลกระทบท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ      
ไปพิจารณาปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ดวย รวมท้ังใหรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เก่ียวกับการกําหนดใหมีผูแทนจากกระทรวงพลังงานในสวนบังคับ
บัญชาและอํานวยการศูนยปฏิบัติการปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนท่ีเกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวาง การกําหนด  
คํานิยามทางไฟฟาในแผนเผชิญเหตุปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอประชาชนท่ีเกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวางใหชัดเจน การกําหนด
ระดับดัชนีช้ีวัดดานความรุนแรงของเหตุการณ เชน ปจจัยดานระยะเวลาจายไฟฟาคืนระบบ ปจจัยดานจํานวนผูไดรับผลกระทบ 
และปจจัยดานความสําคัญของพ้ืนท่ี เพ่ือเปนเครื่องมือในการตัดสินใจและบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยาง               
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการบูรณาการระหวางหนวยงานดานไฟฟาและหนวยงานหลักในการเผชิญเหตุและหนวยงานสนับสนุน       
ท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนฯ กอนนําไปปฏิบัติใชจริง เปนตน ไปประกอบการพิจารณาดวย และใหแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
รับไปพิจารณาและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป 
 

 ๒.๕ เรงรัดดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย 
  ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะ 
  ชัดเจน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานสถานการณและการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอวา รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตอตาน
การคามนุษยของไทยในชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีจะตองสงใหประเทศสหรัฐอเมริกาภายในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ยังมีขอมูลหลายสวนท่ียังไมชัดเจนและครบถวน รวมท้ังยังไมแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกภาพในการดําเนินการแกไขปญหา     
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมไดช้ีใหเห็นถึงการดําเนินการเพ่ือแกไขตนตอของปญหาการคามนุษย รวมท้ัง   
การดําเนินการในสวนของศูนยชวยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center : OSCC) ยังขาดการประสานงานและการเช่ือมโยง     
ไปยังหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของเพ่ือรับประเด็นปญหาและขอรองเรียนไปพิจารณาดําเนินการตอไป จึงขอใหรองนายกรัฐมนตรี       
(นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการประสานและกํากับดูแลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยรับไป



 สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                   (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

   

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

เรงรัดดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน เพ่ือปรับปรุง
รายงานความคืบหนาดังกลาวใหมีขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีถูกตอง ชัดเจน ครบถวน กอนจัดสงใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา       
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานสถานการณการคามนุษย (Trafficking in Persons Report : TIP Report) ประจําป ค.ศ. ๒๐๑๓ 
ตอไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานปญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรบัทราบรายงานขอมูลปญหาอาชญากรรม ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ 
สรุปได ดังน้ี 
 ๑. ดานการปองกันอาชญากรรม 
 ๑.๑ คดีกลุมท่ี ๑ คดีอุกฉกรรจ สะเทือนขวัญ มีการรับแจงคดีท้ังสิ้น ๓๘๖ คดี 
 ๑.๒ คดีกลุมท่ี ๒ คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ มีการรับแจงคดีท้ังสิ้น ๑,๗๘๐ คดี 
 ๑.๓ คดีกลุมท่ี ๓ คดีประทุษรายตอทรัพย มีการรับแจงคดีท้ังสิ้น ๓,๘๓๐ คดี 
 ๒. ดานการปราบปรามอาชญากรรม 

๒.๑ คดีกลุมท่ี ๑ จับกุมได ๑๘๔ คดี คิดเปนรอยละ ๔๗.๖๗ ของการรับแจง (๓๘๖ คดี) 
๒.๒ คดีกลุมท่ี ๒ จับกุมได ๘๒๕ คดี คิดเปนรอยละ ๔๖.๓๕ ของการรับแจง (๑,๗๘๐ คดี) 
๒.๓ คดีกลุมท่ี ๓ จับกุมได ๑,๕๒๕ คดี คิดเปนรอยละ ๓๙.๘๒ ของการรับแจง (๓,๘๓๐ คดี) 

 ๓. ดานการประชาสัมพันธ ไดเรงรณรงคประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ อยางตอเน่ือง ใหประชาชนมีความระมัดระวัง
ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของตนเองใหมากยิ่งข้ึน โดยไมเปดโอกาสใหคนรายเขามาประทุษรายตอทรัพยของตนเอง
ไดงาย รวมท้ังการใหความรวมมือในการแจงเบาะแสการกระทําผิดของคนราย สําหรับกรณีท่ีมีการจับกุมผูกระทําผิดในคด ี        
ท่ีกอใหเกิดความเสียหายในภาพรวมหรือกระทบตอความสงบสุขในการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน ใหพิจารณาจัดแถลงขาว
ทางสื่อมวลชนใหประชาชนไดรับทราบ 
 ๔. จากผลการดําเนินการในรอบเดอืนกันยายน ๒๕๕๖ พบวาในดานการปองกันอาชญากรรมในภาพรวม สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติสามารถควบคุมอาชญากรรมใหอยูในระดับเกณฑเปาหมายท่ีกําหนดไวได เน่ืองจากไดมีคําสั่งใหทุกหนวยงานในสังกัด 
เขมงวดกวดขันในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนท่ีลอแหลมหรือเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม สงผลใหสถิติคดีอาญาลดนอยลง    
สวนดานการปราบปรามอาชญากรรม ทุกกลุมคดีมีผลการปฏิบัติไมผานเกณฑเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงไดสั่งการใหผูบังคับบัญชา  
แตละระดับเรงรัดมาตรการดานสายตรวจใหมีความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดแรงจูงใจในการกระทําผิดตามหวงเวลาท่ีเกิดเหตุมาก    
ของแตละพ้ืนท่ี ใหหนวยปฏิบัติพิจารณาระดมกวาดลางอาชญากรรมในหวงเวลาท่ีเหมาะสมเปนประจําทุกเดือน ๆ ละไมนอยกวา 
๑๐ วัน เรงรัดจับกุมผูกระทําผิดตามหมายจับคดีคางเกาอยางตอเน่ือง รวมท้ังการระดมกวาดลางยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
อีกท้ังไดดําเนินการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรมดวยความรวดเร็ว โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม โดยผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติไดประชุม สั่งการ ติดตาม เรงรัดคดี สถานการณอาชญากรรม ขับเคลื่อนผานศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  รางขอบังคับของอัยการสูงสุดวาดวยการเคลื่อนยายภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางขอบังคับของอัยการสูงสุดวาดวยการเคลื่อนยายภายใตการควบคุม           
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ. ....         
มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการเคลื่อนยายภายใตการควบคุม     
เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผดิฐานมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ 
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดบทนิยามคําวา “ของผิดกฎหมายหรือตองสงสัย” เพ่ือใหเกิดความชัดเจน    
แกผูปฏิบัติงานตามรางขอบังคับฉบับน้ี ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
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                     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 

    

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๑ 

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
           ๑. รับทราบผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖       
เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลพบุรี 
                ๒. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖          
ณ จังหวัดลพบุรี และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตามมติท่ีประชุม รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป ดังน้ี 
                    ๒.๑ ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม        
แหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) 
                          ๒.๑.๑ การสงเสริมการคาและการลงทุน 
                                         ๒.๑.๑.๑ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงสาธารณสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ
หารือรวมกันเพ่ือปรับปรุงรายละเอียดของโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัยครบวงจร    
ในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ใหมีความชัดเจน โดยพิจารณาใชประโยชนจากงานวิจัย    
ท่ีมีอยูของหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน 
                                    ๒.๑.๑.๒ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร     
และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของศึกษาความเปนไปไดและ      
ความเหมาะสมในการจัดตั้งโครงการแปรรูปเถาแกลบ โดยพิจารณาใชประโยชนจากงานวิจัยของหนวยงานตาง ๆ เปนพ้ืนฐาน     
ในการดําเนินการ 
                                    ๒.๑.๑.๓ ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพรวมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการโครงการฯ ไดอยางยั่งยืน 
โดยเช่ือมโยงกลไกดําเนินการท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี และสรางกระบวนการใหทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมดําเนินโครงการฯ ใหเปนโครงการ
นํารองและขยายผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพตอไป 
                                    ๒.๑.๑.๔ ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงานพิจารณา        
ความเปนไปไดในการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกกิจการดานการสงเสริมพลังงานทดแทนเปนกรณีพิเศษ โดยคํานึงถึงการใชประโยชน
พ้ืนท่ี ความเหมาะสมของอุตสาหกรรม ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสิทธิของประชาชนและชุมชนในการดําเนิน
โครงการฯ 
                          ๒.๑.๒ การพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกส 
                                    ๒.๑.๒.๑ ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอของภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของการดําเนินโครงการ ไดแก โครงการทางหลวง ๔ ชองจราจร ทางหลวงแนวใหมสายทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (ทางเลี่ยงเมืองอางทอง), โครงการขยายถนน ๔ ชองจราจร ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี  (ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖) 
ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร, โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองลพบุรีดานเหนือ ๔ ชองจราจร ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร, โครงการเช่ือมโยง
โครงขายระหวางจังหวัด โดยการขยายชองการจราจรเปน ๔ ชองจราจร ตลอดเสนทาง รวม ๒ เสนทาง และการปรับปรุงทางแยกตางระดับ
ชัยนาทท่ีถนนสายเอเชีย (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒) (กม. ๑๓๑+๕๙๕) ตามความจําเปนเรงดวน เพ่ือขอรับการจัดสรร           
จัดงบประมาณประจําปตามข้ันตอนปกติตอไป 
                                    ๒.๑.๒.๒ ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินโครงการศึกษาทางหลวงแนวใหม ๔ ชองจราจร แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๒ ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี (๓๖๖) ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ในรายละเอียดเพ่ิมเติม 
                                    ๒.๑.๒.๓ ใหกระทรวงคมนาคมประสานสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ      
ในการดําเนินโครงการศึกษาสรางเกาะกลางแบบยกตัว ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑) ตรงสี่แยกเขาชัยนาท-   
บานกลวย กม. ๒๘๐+๕๗๘ (แยกหลวงพอโอ-ทานํ้าออย) ระยะทาง ๒๔.๙๘๔ กิโลเมตร 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๒ 

                          ๒.๑.๓ การสงเสริมการทองเท่ียว ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประสานกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปศึกษา   
ในรายละเอียดของการดําเนินโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้ันตอนตอไป ท้ังน้ี ใหมุงเนนการสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนการเดินทาง             
ของนักทองเท่ียวควบคูไปดวย และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการฯ 
                     ๒.๑.๔ ขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ 
เก่ียวกับรายงานการติดตามความคืบหนาประเด็นขอเสนอตามมติท่ีประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ   
ในภูมิภาค ครั้งท่ี ๑-๗/๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
รับประเด็นขอเสนอในกลุมท่ี ๑ กลุมท่ีมีความสําคัญยิ่งและตองดําเนินการขับเคลื่อนอยางเรงดวนไปประชุมหารือกับหนวยงาน      
ท่ีเก่ียวของ และเสนอท่ีประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตอไป รวมท้ังใหคณะกรรมการรวม
ภาคเอกชน ๓ สถาบันเปนแกนหลักรวมติดตามความคืบหนาประเด็นขอเสนอในกลุมท่ีดําเนินการแลวตามมติคณะรัฐมนตรีจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 
                     ๒.๑.๕ เรื่องอ่ืน ๆ เสนอโดยสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย คณะกรรมการรวมภาคเอกชน           
๓ สถาบัน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
                                  ๒.๑.๕.๑ การปรับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนใหเปน
ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ใหกระทรวงพลังงานรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการเพ่ือเรงรัดการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลด
ความซ้ําซอน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
                                   ๒.๑.๕.๒ การขอใหปรับอัตราสวนเพ่ิมใหกับโรงไฟฟาชุมชนจากพลังงานทดแทนขนาดไมเกิน ๑ เมกะ
วัตต ใหกระทรวงพลังงานเรงรัดการประกาศใชอัตรารับซื้อไฟฟาพลังงานทดแทนแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ของแตละประเภทของ
พลังงานทดแทนท่ีชัดเจนโดยเร็ว โดยพิจารณารวมกับภาคเอกชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ            
ท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนใหมีการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาชุมชนมากข้ึน 
                             ๒.๑.๕.๓ โครงการคูปองนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไทยสูประชาคมอาเซียน ระยะท่ี ๒ 
(Innovation Coupon for SMEs) ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม    
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ศึกษารายละเอียดการดําเนินโครงการฯ ระยะท่ี ๒ โดยนําผลการประเมินโครงการฯ ระยะท่ี ๑ 
มาประกอบการพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนตอไป 
                                  ๒.๑.๕.๔ ขอเสนอความเห็นตอการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงวาดวยการคาสินคา IT         
(ITA Expansion) ของประเทศไทย ใหกระทรวงพาณิชยนําเรื่องการทบทวนการเขารวมการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงฯ โดยปรับ
รายการสินคาตามหลักและเจตนารมณของรายการสินคา IT ใหชัดเจน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศพิจารณาตามข้ันตอน 
                                  ๒.๑.๕.๕ ขอเสนอความคิดเห็นตอกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางหรือเจาของ
สถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน ใหคณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน หารือรวมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงานรับขอเสนอความคิดเห็นตอกฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการกําหนดอัตราการจางงานคนพิการของนายจางหรือเจาของ               
สถานประกอบการเพ่ือใหไดขอสรุปรวมกัน ท้ังน้ี ใหหนวยงานของรัฐวิสาหกิจใหความรวมมือในการรับคนพิการเขาทํางานเชนเดียวกับ
ภาคเอกชนดวย 
                                  ๒.๑.๕.๖. โครงการ “ทางรถไฟสายอันดามัน” ใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอของภาคเอกชน
ไปเรงรัดดําเนินการในเสนทางท่ีไดทําการศึกษารายละเอียดไวแลว และพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการขยาย
โครงขายระบบรางใหเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานตามแผนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชน
และการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีดวย 
                                   ๒.๑.๕.๗ โครงการแกไขปญหาเรงดวนเพ่ือลดความสูญเสียจากกลุมอาการตามดวน (Early Mortality 
Syndrome : EMS) และเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคากุงทะเล ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมง รวมกับภาคเอกชน
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอเสนอโครงการฯ และเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคากุงทะเลไปพิจารณาในการวางแนวทางในการบริหาร
จัดการโครงการฯ ใหมีความชัดเจน สามารถแกไขปญหาไดโดยเร็ว 
                                   ๒.๑.๕.๘ กฎหมายปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act : FATCA) ใหกระทรวงการคลังเรงรัดการผลักดันกรอบการเจรจา Intergovernmental Agreement (IGA) เรื่องกฎหมาย
ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริการะหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เพ่ือใหรัฐบาลไทย
สามารถเจรจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดตอไป 



                     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 

    

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๓ 

                                   ๒.๑.๕.๙ มาตรการกระตุนการสงออกในชวงครึ่งหลังของป ๒๕๕๖ ใหกระทรวงพาณิชยรับไป
ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการเพ่ือกระตุนการสงออกสินคาในชวงท่ีเหลือของป ๒๕๕๖ และรายงานใหคณะรัฐมนตรี
ทราบตามข้ันตอนตอไป 
                                  ๒.๑.๕.๑๐ การพัฒนากําลังคนในระยะเรงดวนรองรับการลงทุนในสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนา
ประเทศ ใหกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานรวมกับภาคเอกชนท่ีเก่ียวของพิจารณาจัดทําแนวทางการพัฒนากําลังคน   
ในระยะเรงดวนรองรับการขาดแคลนแรงงานและการลงทุนในสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสาม และแนวโนมป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสาม และแนวโนมป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามของป ๒๕๕๖ ขยายตัวรอยละ ๒.๗ ชะลอตัวลงจากการขยายตัวรอยละ ๒.๙ 
ในไตรมาสกอนหนา ในดานการใชจาย มีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใชจายภาครัฐบาล ในขณะท่ีการสงออกสินคา   
หดตัว ในดานการผลิต การขยายตัวมีปจจัยสนับสนุนจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การเงิน และคมนาคมขนสงท่ียังคง
ขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสองของป ๒๕๕๖ และปรับผลของฤดูกาลออก ขยายตัวรอยละ ๑.๓ รวม ๙ เดือนแรกของ      
ปเศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ ๓.๗ 
                ๒. แนวโนมเศรษฐกิจไทยป ๒๕๕๖ คาดวาจะขยายตัวรอยละ ๓.๐ ต่ํากวาชวงการประมาณการรอยละ ๓.๘-๔.๓ 
ในการแถลงขาวเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เน่ืองจากการสงออกขยายตัวต่ํากวาการคาดการณ และปริมาณการผลิตรถยนตท้ังป    
มีแนวโนมต่ํากวาเปาหมายการผลิตของภาคเอกชนท่ี ๒.๕ ลานคัน รวมท้ังการดําเนินการตามแผนการลงทุนท่ีสําคัญของภาครัฐ    
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ตลอดจนผลกระทบจากปญหาอุทกภัย คาดวามูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลารสหรัฐ      
ไมเพ่ิมข้ึนจากปกอน การบริโภคของครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอยละ ๐.๘ การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ ๐.๙ อัตราเงินเฟอท่ัวไปอยูท่ี   
รอยละ ๒.๔ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ ๐.๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจไทย       
ป ๒๕๕๗ คาดวาจะขยายตัวรอยละ ๔.๐-๕.๐ โดยมูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ ๗.๐ การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวม
ขยายตัวรอยละ ๒.๗ และรอยละ ๗.๑ ตามลําดับ อัตราเงินเฟอท่ัวไปในชวงรอยละ ๒.๑-๓.๑ และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรอยละ ๐.๖ 
ของ GDP 
                ๓. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือของป ๒๕๕๖ และในป ๒๕๕๗ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในชวง
ท่ีเหลือของป ๒๕๕๖ ยังมีขอจํากัดจากการฟนตัวอยางชา ๆ ของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวของอุปสงคในประเทศ ในขณะท่ี
เศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๗ มีแนวโนมท่ีจะสามารถขยายตัวในระดับท่ีนาพอใจตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ดังน้ัน     
การบริหารเศรษฐกิจจึงควรใหความสําคัญกับประเด็นตาง ๆ ไดแก การเรงรัดการสงออกใหสามารถขยายตัวไดเต็มศักยภาพ การเรงรัด
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน การเรงรัดการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการดูแลสภาพคลองของระบบเศรษฐกิจ
และการเขาถึงเงินทุนของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
 

 ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 

        การพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....  
             คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีสาระสําคัญคือ ใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ       
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ และการใชจายเงินท่ีไดมาจากการเรียกเก็บดังกลาว     
ในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินและชวยเหลือสถาบันการเงินของรัฐ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๔ 

   การสงเสริมและรักษาวินัยการคลัง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดตรวจสอบรับรองแลว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบตอไป โดยรายงานดังกลาว 
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑคงคาง
แบบผสม (Modified Accrual Basis) โดยใชขอมูลบัญชีจากชุดรัฐบาลท่ีแสดงการรับจายเงินคงคลังของรัฐบาลเปนหลัก          
และรวบรวมขอมูลท่ีมีสาระสําคัญในสวนสินทรัพยและหน้ีสินของรัฐบาลจากสวนราชการท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการแทนรัฐบาล     
มาปรับปรุงในบัญชีชุดรัฐบาล โดยขอมูลเหลาน้ี ไดแก ขอมูลหน้ีสาธารณะจากสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ขอมูลเงินลงทุนของรัฐบาล
จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และขอมูลท่ีราชพัสดุจากกรมธนารักษ สรุปได ดังน้ี 
 ๑. งบรายไดและคาใชจาย ประกอบดวย รายไดสุทธิ รวม ๑ ,๖๕๖ ,๓๔๙.๙๕ ลานบาท และคาใชจาย             
รวม ๑,๖๗๖,๒๙๐.๕๒ ลานบาท 
 ๒. งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย สินทรัพย รวม ๔,๘๙๑,๓๕๐.๑๓ ลานบาท หน้ีสินและภาระผูกพัน        
รวม ๒,๓๙๑,๘๒๖.๕๓ ลานบาท และสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุน รวม ๒,๔๙๙,๕๒๓.๖๐ ลานบาท  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินประจําคร่ึงแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจํา
ครึ่งแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย กนง. ไดมีมติใหปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง ๑ ครั้ง รอยละ ๐.๒๕ ตอป ในการประชุม     
เมื่อวันท่ี ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เน่ืองจากความเสี่ยงดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีมากข้ึน ขณะท่ีอัตราเงินเฟอ    
ยังอยูในกรอบเปาหมาย นโยบายการเงินจึงสามารถผอนคลายเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงตอการขยายตัวของอุปสงคในประเทศ     
ในระยะตอไป สงผลใหอัตราดอกเบ้ียนโยบายปรับลดลงมาอยูท่ีรอยละ ๒.๕๐ ตอป ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ท้ังน้ี กนง. 
ประเมินวานโยบายการเงินในระดับปจจุบันยังคงผอนปรนเพียงพอและสามารถเอ้ือใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราท่ีใกลเคียง   
กับท่ีประมาณการไว 
                ๒. ใหธนาคารแหงประเทศไทยนําขอสังเกตของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการดําเนินนโยบายการเงินของ กนง.     
ในสวนของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียนโยบายวา แมวาการดําเนินนโยบายการเงินจะมุงเนนการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงิน
เปนหลัก โดยไมจําเปนตองพิจารณาปจจัยในเรื่องปญหาฐานะการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก
ปจจุบัน ธปท. มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งการดูแลสภาพคลอง
ภายในประเทศใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมโดยการกําหนดดอกเบ้ียนโยบายของ กนง. เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําให ธปท. มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน ดังน้ัน หาก กนง. จะพิจารณาผลกระทบของนโยบายการเงินท่ีมีตอฐานะการเงินของ ธปท. ประกอบดวย ก็อาจชวย
ปรับปรุงฐานะการเงินของ ธปท. ได และใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
ให กนง. พิจารณาใชมาตรการในการบริหารจัดการความผันผวนในระยะสั้น เพ่ือหยุดยั้งปญหาไมใหสงผลกระทบตอเน่ืองยืดเยื้อ
ยาวนาน จนสงผลตอขีดความสามารถของภาคธุรกิจและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และพิจารณาดําเนินนโยบายการเงิน     
ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินท่ี ธปท. กําหนดไววา จะดําเนินนโยบายภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอ       
แบบยืดหยุน (Flexible Inflation Targeting) ท่ีใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางดานราคาควบคูไปกับการดูแลการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังเสถียรภาพดานอ่ืน ๆ อาทิ ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน ภาคสถาบันการเงิน และตลาดการเงิน นอกจากน้ี ควรมี
การสื่อสารกับสาธารณชนเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับเหตุผลของการตัดสินใจ ซึ่งจะเปนการสรางความเช่ือมั่น และลดความผันผวน
ในภาคเศรษฐกิจการเงินท่ีจะเกิดข้ึนจากการคาดการณของสาธารณชน เสนอ กนง. เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
 
 



                     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 

    

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในชวง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ 
และใหเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบตอไป สรุปได ดังน้ี 
 ๑. ในชวง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) มีการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เปนจํานวน ๑๑,๕๘๔.๓๓๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๔๘๗ ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวนท้ังสิ้น ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐๐ ลานบาท จําแนกการโอนงบประมาณรายจายฯ ออกเปน ๒ กรณี คือ เปนการโอนงบประมาณรายจาย
โดยใชอํานาจของหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๘,๘๒๔.๓๒๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๓๗๑ ของงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเปนการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการท่ีตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
จํานวน ๒,๗๖๐.๐๐๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๑๑๖ ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. ลักษณะการโอนงบประมาณรายจาย 
 ๒.๑ เปนการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามนโยบายเรงดวน     
ของรัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเปาหมายการดําเนินงานของสวนราชการ 
จํานวน ๑๐,๗๕๒,๓๗๓,๕๔๑ บาท 
 ๒.๒ เปนการโอนงบประมาณเพ่ือชดใชคืนรายการผูกพันท่ียืมจากปท่ีผานมา จํานวน ๑๗๗,๐๙๔,๕๕๔ บาท 
 ๒.๓ เปนการโอนงบประมาณระหวางหนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนดจํานวน ๒๔๖,๒๗๗,๙๖๑ บาท 
 ๒.๔ เปนการโอนไปจายเปนคาสาธารณูปโภค จํานวน ๔๐๘,๕๘๙,๑๓๓ บาท 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  รายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ท่ีออกภายใต พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง ท่ีครบกําหนด

เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖  
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหน้ีท่ีออกภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจ

กระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง          
พ.ศ. ๒๕๔๕ (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ท่ีครบกําหนดเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรบัโครงสรางหน้ีตั๋วสัญญาใชเงินและสัญญาเงินกูระยะยาว ท่ีออกภายใต พ.ร.ก. 
ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง ท่ีครบกําหนดเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๓ รายการ วงเงินรวม 
๑๔,๖๒๔,๘๑๘,๑๓๔.๒๓ บาท ประกอบดวย ตั๋วสัญญาใชเงิน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งท่ี ๑/๑ จํานวน ๕,๐๐๐ ลานบาท 
ตั๋วสัญญาใชเงิน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งท่ี ๑/๒ จํานวน ๕,๐๐๐ ลานบาท และสัญญาเงินกูระยะยาวเพ่ือการปรับ
โครงสรางหน้ี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งท่ี ๑/๑ จํานวน ๔,๖๒๔,๘๑๘,๑๓๔.๒๓ บาท โดยชําระคืนตนเงินกูจากบัญชีสะสม
เพ่ือการชําระคืนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ๒ จํานวน ๔,๕๐๐ ลานบาท 
จากเงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน ๗,๒๖๑,๕๐๘,๑๓๔.๒๓ บาท และจากการกูเงินโดยตั๋วสัญญาใชเงิน 
จํานวน ๒,๘๖๓,๓๑๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุน      
เพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๙ (LB236A) อายุคงเหลือ ๙.๗๘ ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
๓.๖๒๕ ตอป เมื่อวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๘,๘๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไดมีการประมูลตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ ๒ ป วงเงิน 
๓,๖๖๙,๙๙๘,๑๓๔.๒๓ บาท รวมจํานวน ๑๒,๔๙๙,๙๙๘,๑๓๔.๒๓ บาท เพ่ือนําไปชําระคืนเงินทดรองจายจากบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลังท่ีใชชําระคืนเงินกูดังกลาว จํานวน ๗,๒๖๑,๕๐๘,๑๓๔.๒๓ บาท และเงินทดรองจายคงคางเดิม จํานวน 
๕,๒๓๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท 
                ๓. กระทรวงการคลังไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย 
                        ๓.๑ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๙ 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๖ 

                        ๓.๒ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ีโดยตั๋วสัญญาใชเงิน (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ 
                        ๓.๓ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี 
(พ.ร.ก. ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๙ 
                        ๓.๔ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ีโดยตั๋วสัญญาใชเงิน (พ.ร.ก. ชวยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ระยะท่ีสอง) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๓ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  มาตรการทางภาษีอากรและคาธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
 ๑. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา และรางกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
                    ๑.๑ รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....    
มีสาระสําคัญคือ 
  ๑.๑.๑ ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกลูกหน้ีของสถาบันการเงินหรือ
ลูกหน้ีของเจาหน้ีอ่ืน สําหรับเงินไดท่ีรับการปลดหน้ีของสถาบันการเงินหรือเจาหน้ีอ่ืน ท้ังน้ี เฉพาะการปลดหน้ีท่ีไดกระทํา         
ในระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๑.๑.๒ ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมปใหแกลูกหน้ีของสถาบันการเงินหรือลูกหน้ีของเจาหน้ีอ่ืน และสถาบันการเงินหรือเจาหน้ีอ่ืน สําหรับเงินไดท่ีรับจากการโอน
ทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และการกระทําตราสารอันเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของสถาบันการเงิน
หรือเจาหน้ีอ่ืน ท้ังน้ี เฉพาะการโอนทรัพยสิน การขายสินคาหรือการใหบริการ และการกระทําตราสารท่ีไดกระทําในระหวางวันท่ี 
๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๑.๑.๓ ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแก
ลูกหน้ีของสถาบันการเงินและผูค้ําประกันของลูกหน้ีท่ีจํานองอสังหาริมทรัพยเปนประกันหน้ีกับเจาหน้ีสถาบันการเงินและไดมีการขาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาวใหบุคคลอ่ืน เพ่ือนําเงินมาชําระหน้ีแกเจาหน้ีสถาบันการเงิน ท้ังน้ี เฉพาะสวนท่ีไมเกินกวาหน้ีท่ีคางชําระ  
อยูกับสถาบันการเงินหรือมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหน้ีกับสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด โดยการโอนอสังหาริมทรัพยและการกระทําตราสารตองกระทําในระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                    ๑.๒ รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการจําหนายหน้ีสูญ          
จากบัญชีลูกหน้ี มีสาระสําคัญคือ ยกเวนการดําเนินการตามหลักเกณฑการจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีท่ีกรมสรรพากรกําหนด 
สําหรับการจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีของเจาหน้ีซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือเจาหน้ีอ่ืน ในสวนของหน้ีท่ีเจาหน้ีดังกลาวไดปลดหน้ี
ใหแกลูกหน้ีอันเน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของสถาบันการเงินท่ีธนาคาร     
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด ท้ังน้ี เฉพาะการปลดหน้ีท่ีไดกระทําในระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                ๒. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ รวม ๒ ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
                    ๒.๑ รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เปนพิเศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด มีสาระสําคัญ
คือ ลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายท่ีดิน     
เหลือรอยละ ๐.๐๑ สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตั้งแตวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                    ๒.๒ รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เปนพิเศษตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด              
มีสาระสําคัญคือ ลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจํานองหองชุด ตามประมวลกฎหมายวาดวย
อาคารชุด เหลือรอยละ ๐.๐๑ สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตั้งแตวันท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีเห็นควรคํานึงถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนสําคัญ และการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวสมควรมีการรายงานผลจําแนกตาม
กลุมเปาหมายใหชัดเจนและประโยชนท่ีจะไดรับในการปรับปรุงโครงสรางหน้ีในภาพรวม ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 



                     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 

    

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุง

บัญชีอัตราภาษีเงินไดสําหรับบุคคลธรรมดา) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. รับทราบการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดสุทธิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก สําหรับเงินไดทุกประเภท
ท่ีคํานวณภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                ๒. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา) เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับการคํานวณ 
เงินไดสุทธิ จากเดิม ๕ ข้ันอัตรา เปน ๗ ข้ันอัตรา และลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จากอัตราสูงสุดรอยละ ๓๗ คงเหลือ    
รอยละ ๓๕ และใหมีผลใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประจําปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยมิใหรางพระราชกฤษฎีกาฯ ในเรื่องน้ีขัดกับ
หลักการของพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑         
แลวดําเนินการตอไปได 
                ๓. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
ศึกษาผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสรางภาษีตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
และการยกเวนหรือลดหยอนตาง ๆ ตลอดจนจัดทํามาตรการแนวทางในการขยายฐานภาษีใหผูมีเงินไดเขามาอยูในระบบภาษี    
เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังพิจารณาถึงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีท้ังระบบท่ีจะมีผลท้ังในเรื่องฐานการจดัเก็บภาษี และรายได
จากการจัดเก็บภาษี และรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบเปนระยะ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการเบิกจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๕๕-กันยายน ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๕๕-
กันยายน ๒๕๕๖) ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปาหมายการเบิกจายไตรมาสท่ี ๔ รายจายภาพรวม 
รอยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณ และรายจายลงทุน รอยละ ๘๐.๐๐ ของงบประมาณรายจายลงทุน โดยไตรมาสท่ี ๔           
มีการเบิกจายแลว จํานวน ๒,๑๗๑,๔๕๙.๐๕ ลานบาท หรือรอยละ ๙๐.๔๘ ของวงเงินงบประมาณ จํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท 
ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ ๓.๕๒ โดยเปนรายจายประจํา จํานวน ๑,๘๙๔,๘๘๔.๕๘ ลานบาท หรือรอยละ ๙๕.๑๓ ของวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๑,๙๙๑,๘๙๙.๒๙ ลานบาท และรายจายลงทุน จํานวน ๒๗๖,๕๗๔.๔๗ ลานบาท 
หรือรอยละ ๖๗.๗๗ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๔๐๘,๑๐๐.๗๑ ลานบาท ต่ํากวาเปาหมาย
รายจายลงทุน รอยละ ๑๒.๒๓ โดยสามารถกอหน้ีผูกพันได จํานวน ๓๒๖,๓๖๓.๙๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๙.๙๗ ของวงเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 
                ๒. เงินงบประมาณท่ีกันไวเบิกเหลื่อมปและขยายเวลาเบิกจายเงิน ประกอบดวย เงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕ จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๓๐๑,๐๐๙.๙๙ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๒๓๑,๐๒๑.๕๗ ลานบาท 
หรือรอยละ ๗๖.๗๕ ของวงเงินงบประมาณท่ีกันไวเบิกเหลื่อมป หรือเปนจํานวนมากประมาณครึ่งหน่ึงของงบประมาณรายจายลงทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เบิกจายไดเพียง ๑๔๖,๗๕๑.๗๖ ลานบาท หรือรอยละ ๔๘.๗๘ 
สําหรับเงินกันไวเบิกเหลื่อมปคงเหลือท่ียังไมไดเบิกจาย จํานวน ๖๙,๙๘๘.๔๒ ลานบาท หรือรอยละ ๒๓.๒๕ ไดกอหน้ีแลว จํานวน 
๔๗,๑๑๔.๘๘ ลานบาท และยังไมมีหน้ี จํานวน ๒๒,๘๗๓.๕๔ ลานบาท 
                ๓. เงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ลานบาท 
เบิกจายตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๗,๕๐๔.๓๘ ลานบาท ดังน้ัน ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึง     
สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จัดสรรแลวจํานวนท้ังสิ้น ๓๔๑,๒๐๘.๘๐ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๓๒๗,๖๘๙.๓๓ ลานบาท หรือ
รอยละ ๙๖.๐๔ ของวงเงินท่ีจัดสรร 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๘ 

                ๔. เงินตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท เบิกจายตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
จํานวน ๑๓,๓๗๙.๐๖ ลานบาท ดังน้ัน ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงสิ้นเดอืนกันยายน ๒๕๕๖ จัดสรรแลวจํานวนท้ังสิ้น ๓๔๙,๙๙๘.๙๘ ลานบาท 
เบิกจายแลว จํานวน ๑๕,๕๐๒.๐๐ ลานบาท หรือรอยละ ๔.๔๓ ของวงเงินท่ีจัดสรร 
                ๕. การเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เดือนกันยายน ๒๕๕๖ เบิกจายแลว จํานวน 
๑๖๗,๐๗๐ ลานบาท หรือรอยละ ๕๗ ของแผนการลงทุนท้ังป จํานวน ๒๙๐,๗๕๙ ลานบาท 
  

 การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบรายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) ตามความเห็นของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
 ๑.๑ เห็นชอบรายงานผลการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ รฟท. ซึ่งมีประมาณการเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ จํานวน ๑,๘๗๙.๘๗๗ ลานบาท (จํานวนเงินอุดหนุนฯ ป ๒๕๕๕ หักเงินคาปรับจากการดําเนินงาน       
ไมมีประสิทธิภาพ) โดยใหมีการพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะดังกลาวอีกครั้งภายหลังจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองงบการเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ รฟท. แลว 
 ๑.๒ ให รฟท. ดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดท่ี ๒      
จํานวน ๗๐๔.๗๔๔ ลานบาท เพ่ือใหสอดคลองกับผลการประเมินคาตัวช้ีวัดบันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๑.๓ ให รฟท. รับขอสังเกตเพ่ิมเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
สาขาขนสงทางบก ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว              
ใหคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะทราบ 
 ๑.๔ ใหกระทรวงการคลังและคณะกรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย (คณะกรรมการ รฟท.) พิจารณาถึง  
การนําเอาเปาหมายตัวช้ีวัดตามบันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเช่ือมโยงกับ         
การประเมินผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการ รฟท. และผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย 
 ๒. คณะรัฐมนตรีเห็นวา การประเมินผลการใหบริการสาธารณะของ รฟท. ในปงบประมาณตอ ๆ ไป ควรมีการปรับปรุง
ตัวช้ีวัด (KPI) และจัดลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัด รวมท้ังกําหนดเปาหมายความสําเร็จของแตละกิจกรรม (Milestone)           
ใหเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหผลการประเมินสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินกิจการ
ของ รฟท. ไดอยางแทจริง โดยใหความสําคัญกับการดาํเนินงานของ รฟท. ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรฐับาล คุณภาพ
มาตรฐานของการใหบรกิาร ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผูใชบริการของ รฟท. จึงขอใหคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับแนวทางดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคกูเงินระยะสั้นประเภทกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. อนุมัติใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใชเงินกูระยะสั้นกับธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือสํารองไวเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคลองในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน เปนระยะเวลา ๑ ป (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) ในวงเงิน 
๔,๕๐๐ ลานบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็น
ของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรพิจารณาวิธีการกูเงินระยะสั้นในรูปแบบอ่ืน ๆ ดวย เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน การทําสัญญากูเงิน      
เมื่อทวงถาม (Call Loan) และเลือกรูปแบบท่ีมีตนทุนต่ําสุดตามอัตราดอกเบ้ียตลาด โดยกระทรวงการคลังไมค้ําประกัน ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 



                     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 

    

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๙ 

                ๒. ใหสวนราชการท่ียังคงคางชําระคาไฟฟากับ กฟภ. รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ [เรื่อง ขอความเห็นชอบ   

ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคกูเงินระยะสั้นประเภทกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)] ท่ีกําหนดใหสวนราชการท่ียังคงคางชําระหน้ี             

คาสาธารณูปโภค หากมีงบประมาณเหลือจายหรือมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก็ใหโอนไปชําระหน้ี     

คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรกอยางเครงครัด 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

เร่ือง ขออนุมัติกูเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการรถไฟแหงประเทศไทย 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและใหดําเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังน้ี 

                ๑. ใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) กูยืมเงินตอจากกระทรวงการคลังเมื่อมีความพรอมในการดําเนินโครงการ

ระบบขนสงมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต วงเงิน ๗๑๐.๕๑ ลานบาท โครงการกอสราง

ทางคูในเสนทางรถไฟ สายชายฝงทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย วงเงิน ๓,๓๒๑.๔๓ ลานบาท           

และโครงการปรับปรุงทางท่ีไมปลอดภัย ๘ สายทาง วงเงิน ๒,๘๙๒.๐๖ ลานบาท โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปเปนงบชําระหน้ีใหแก รฟท. เฉพาะในสวนท่ีรัฐบาลรับภาระเพ่ือชําระหน้ีคืนแหลงเงินกูโดยตรง ท้ังในสวนของ

เงินตน ดอกเบ้ีย และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังไดตกลงกับ รฟท. ตอไป 

รวมท้ังให รฟท. จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการใชจายเงิน และแผนการกูเงินท่ีสอดคลองกับระยะเวลาท่ีจะดําเนินการจริง  

โดยให รฟท. ทยอยเบิกเงินกูโดยตรงจากแหลงเงินกูตามความเหมาะสมและจําเปน ท้ังน้ี ให รฟท. ดําเนินการตามกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของใหเสร็จสิ้นกอนการกูเงิน 

                ๒. ให รฟท. กูเงินในประเทศเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหารถจักรพรอมอะไหล (รถจักรดีเซลไฟฟา) 

จํานวน ๕๐ คัน วงเงิน ๘๘๕ ลานบาท โครงการซอมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟาอัลสตอม จํานวน ๕๖ คัน วงเงิน ๓๔๒.๗๓ ลานบาท 

และโครงการจัดหารถโดยสารรุนใหม สําหรับบริการเชิงพาณิชย จํานวน ๑๑๕ คัน วงเงิน ๖๗๒.๔๔ ลานบาท จํานวนรวมท้ังสิ้น 

๑,๙๐๐.๑๗ ลานบาท โดย รฟท. เปนผูรับภาระในการชําระคืนตนเงิน ดอกเบ้ีย และคาใชจายจากการกูเงิน และสําหรับโครงการ   

จัดหารถโบก้ีบรรทุกตูสินคา จํานวน ๓๐๘ คัน (นํ้าหนักกดเพลา ๒๐ ตัน) วงเงิน ๑๐๖ ลานบาท เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดอนุมัต ิ        

ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการประกวดราคาสากล โดยใหผูประกวดราคาเสนอแหลงเงินกูในลักษณะของ Supplier Credit/Export 

Credit และกระทรวงการคลังจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของแหลงเงินกูท่ีผูประกวดราคาเสนอมา หากพบวาตนทุนเงินกู     

ท่ีเสนอสูงกวาตนทุนท่ีกระทรวงการคลังจะจัดหาให รฟท. ได ใหกระทรวงการคลังดําเนินการจัดหาแหลงเงินกูเพ่ือดําเนินโครงการ

ดังกลาวใหตอไป แตเน่ืองจากโครงการดังกลาวอยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคซึ่งโครงการดังกลาวยังไมมีความชัดเจน

ของแหลงเงินทุน ดังน้ัน เมื่อ รฟท. ทราบแหลงเงินท่ีชัดเจนแลว ให รฟท. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติแหลงเงิน

สําหรับโครงการดังกลาวตอไป 

                ๓. ให รฟท. กูเงินเพ่ือชําระคืนเงินกูท่ีจะครบกําหนดชําระ (Roll-over) ตามแผนการปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 

๑๔,๙๘๙.๒๘ ลานบาท รวมท้ังให รฟท. ตออายุสัญญาเงินกูเบิกเกินบัญชี วงเงิน ๘๐๐ ลานบาท ออกไปอีก ๑ ป เพ่ือไวรองรับ

ปญหาเงินสดขาดมือในการดําเนินงาน 

                ๔. กระทรวงการคลังจะเปนผูค้ําประกัน และเปนผูพิจารณาการกูเงิน เง่ือนไข และรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงิน

ไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

 ๓.๒ นโยบายสรางรายได 

 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๐ 

 ๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
 

 การเกษตร 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติและสนบัสนนุงบประมาณโครงการกอสรางโรงงานแปรรูปนมท่ีโครงการชั่งหัวมนั ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. อนุมัติใหกรมปศุสัตวดําเนินโครงการกอสรางโรงงานแปรรูปนมท่ีโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการฯ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปแลว ในวงเงิน ๕๙,๙๙๒,๔๒๘.๓๐ บาท โดยใหตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป 
                ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ท่ีเห็นควรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงพาณิชย เปนตน เพ่ือรวมกันวางแผนพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑนํ้านมโคใหไดมาตรฐานความปลอดภัย  
ดานอาหาร และการวางแผนการจําหนายผลิตภัณฑนมใหชัดเจน เพ่ือไมใหเกิดปญหาผลิตภัณฑนมไมมีท่ีจําหนาย จนกระท่ัง
จําเปนตองพ่ึงพาตลาดนมโรงเรียน รวมท้ังในระยะยาวควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑนมใหมีความหลากหลายข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิม
ชองทางการตลาดใหโครงการฯ ดําเนินอยูไดดวยตนเอง ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 

 อุตสาหกรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. จํานวนและการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs)     
ป ๒๕๕๕ วิสาหกิจท่ัวประเทศในป ๒๕๕๕ มีจํานวนท้ังสิ้น ๒,๗๘๑,๙๔๕ ราย จําแนกเปนวิสาหกิจขนาดใหญ จํานวน ๗,๕๙๑ ราย 
ขณะท่ี SMEs มีจํานวนท้ังสิ้น ๒,๗๓๙,๑๔๒ ราย และอ่ืน ๆ ๓๕,๒๑๒ ราย โดยจํานวน SMEs คิดเปนรอยละ ๙๘.๕ ของวิสาหกิจ
ท่ัวประเทศ จําแนกตามกลุมวิสาหกิจพบวา อยูในภาคการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ มากท่ีสุด จํานวน 
๑,๑๙๓,๐๓๘ ราย คิดเปนรอยละ ๔๓.๕ รองลงมา อยูในภาคการบริการ จํานวน ๑,๐๓๕,๐๘๙ ราย คิดเปนรอยละ ๓๗.๘       
สวนภาคการผลิต จํานวน ๕๑๑,๐๑๕ ราย คิดเปนรอยละ ๑๘.๗ 
 ๒. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของ SMEs ป ๒๕๕๕ โดย GDP ป ๒๕๕๕ 
มีมูลคา ๑๑,๓๗๕,๓๔๙.๐ ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา ๘๓๕,๙๐๓.๐ ลานบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๕ สวน GDP ของ 
SMEs มีมูลคา ๔,๒๑๑,๒๖๒.๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๗.๐ ของ GDP รวมท้ังประเทศ โดยมูลคา GDP ของ SMEs ขยายตัว
รอยละ ๖.๖ เมื่อพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ พบวา วิสาหกิจขนาดยอม (SE) มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวา
วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) โดยอยูท่ี ๒,๘๒๔,๘๙๘.๒ ลานบาท ขยายตัวรอยละ ๖.๕ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๒๔.๘ ของ GDP รวม 
สวน GDP ของ ME มีมูลคา ๑,๓๘๖,๓๖๔.๕ ลานบาท ขยายตัวรอยละ ๖.๘ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๑๒.๒ ของ GDP รวม 
 ๓. การคาระหวางประเทศของ SMEs ป ๒๕๕๕ 
                        ๓.๑ ดานการสงออก มีมูลคาการสงออกรวมท้ังสิ้น ๗,๐๙๑,๑๖๒.๒๑ ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา คิดเปน
รอยละ ๕.๗ เปนการสงออกของ SMEs มูลคา ๒,๐๔๓,๖๖๔.๙๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๘.๘ ของมูลคาการสงออกรวมท้ังหมด 
และมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๗ ตลาดสงออกท่ีสําคัญของ SMEs ไทย ไดแก จีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดสวน
การสงออกรอยละ ๑๑.๗, ๑๐.๒ และ ๙.๙ ตามลําดับ ท้ังน้ี ตลาดท่ี SMEs สามารถขยายการสงออกไดสูงสุด ไดแก ออสเตรเลีย 
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓๑.๕ รองลงมา คือ กัมพูชา เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๖.๓ สินคาท่ี SMEs มีการสงออกในสัดสวนสูงท่ีสุด คือ กลุมสินคา
ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและของท่ีทําดวยพลาสติก ยางและของท่ีทําดวยยาง ซึ่งมีสัดสวนรอยละ ๑๖.๒, ๘.๗ 
และ ๗.๓ ตามลําดับ 
                    ๓.๒ ดานการนําเขา มีการนําเขาจากตางประเทศ คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น ๗,๗๓๔,๕๐๓.๔๓ ลานบาท เพ่ิมข้ึน
รอยละ ๑๐.๙ เปนการนําเขาของ SMEs มูลคา ๒,๔๖๖,๙๙๓.๖๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๑.๙ ของมูลคาการนําเขารวมท้ังหมด 



                     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 

    

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๑ 

และมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๕ ตลาดนําเขาท่ีสําคัญของ SMEs ไทย ไดแก จีน ญี่ปุน และสวิตเซอรแลนด โดยมี
สัดสวนการนําเขารอยละ ๒๑.๖, ๑๗.๐ และ ๗.๙ ตามลําดับ สินคาในกลุมท่ี SMEs มีการนําเขาสูงสุด คือ กลุมสินคาประเภท    
อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรและสวนประกอบ รวมท้ังเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ และเครื่องอุปกรณไฟฟา       
และสวนประกอบ โดยมีสัดสวนรอยละ ๑๖.๑, ๑๕.๓ และ ๑๒.๖ ตามลําดับ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) รุนท่ี ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. รับทราบผลการดําเนินงานของการเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล   
(Eco-car) รุนท่ี ๒ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ๑.๑ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖           
ไดพิจารณาเก่ียวกับการเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) รุนท่ี ๒ มีมติ 
 ๑.๑.๑ เห็นชอบการเปดใหการสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุนท่ี ๒     
โดยเง่ือนไขขนาดการลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียนของโครงการรวม (Package) สําหรับผูประกอบการรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลท่ีไดรับสงเสริมอยูเดิม กําหนดเปนไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ลานบาท 
 ๑.๑.๒ เห็นชอบใหผูไดรับการสงเสริมรายเดิมสามารถยื่นขอขยายกําลังการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลได และในกรณีท่ีผูประกอบการรายเดิมสามารถผลิตรถยนตท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล รุนท่ี ๒ ได ใหสามารถนับรวมเปนปริมาณการผลิตจริงตามเง่ือนไขท่ีจะตองมีปริมาณการผลิต (Actual 
Production) ไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ คันตอป ของโครงการเดิมได 
 ๑.๒ เห็นชอบใหเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 
 ๑.๒.๑ กําหนดใหรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลท่ีจะไดรับสิทธิการชําระภาษีสรรพสามิต       
ในอัตรารอยละ ๑๔ หรือ ๑๒ ตามท่ีไดประกาศกําหนดไวในโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหมแลวน้ัน จะตองเปนรถยนตท่ีใช
เครื่องยนตเบนซินขนาดความจุกระบอกสูบไมเกิน ๑,๓๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนตดีเซลขนาดความจุกระบอกสูบไมเกิน ๑,๕๐๐ ซีซี    
ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมไดตรวจสอบและใหการอนุมัติวามีคุณสมบัติของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุนท่ี ๒ น้ี      
ทุกประการ 
 ๑.๒.๒ ในชวงท่ีโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหมยังไมมีผลบังคับใช เห็นชอบใหรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล รุนท่ี ๒ ไดรับสิทธิการชําระภาษีสรรพสามิตในอัตราเดียวกับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลท่ีรอยละ ๑๗ 
ตามท่ีกําหนดในโครงสรางภาษีสรรพสามิตปจจุบัน 
 ๑.๒.๓ พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดมาตรการสงเสริมเช้ือเพลิงทดแทนประเภท Bio Diesel 
เพ่ิมเติมในโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหม โดยกําหนดใหรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลท่ีสามารถใชเช้ือเพลิงทดแทน
ประเภทนํ้ามัน B10 ไดรับสิทธิการชําระภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ ๑๒ เชนเดียวกับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  
ท่ีสามารถใชนํ้ามัน E85 ได 
 ๑.๒.๔ ออกประกาศกําหนดคุณสมบัติของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ท้ังรุนท่ี ๑ และรุนท่ี ๒   
ท่ีจะไดรับสิทธิการชําระภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ ๑๗, ๑๔ หรือ ๑๒ ตามโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหม 
 ๑.๓ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดออกประกาศ ท่ี ส.๑/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การสงเสริม
กิจการรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุนท่ี ๒ 
 ๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรมีการติดตามและประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
ผูผลิตช้ินสวนยานยนตและแมพิมพไทยอยางจริงจัง โดยมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี     
เมื่อสิ้นสุดระยะ ๕ ปแรก ของการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายน้ี ไปพิจารณาดําเนินการดวย 

 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
สรุปได ดังน้ี 
            ๑. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา สถานการณการผลิตเหล็ก คาดวาการผลิตท้ังเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว
จะขยายตัวข้ึนเล็กนอย โดยในสวนของเหล็กแผนรีดรอนและเหล็กแผนรีดเย็นการผลิตอาจจะเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากผลทางบวกจากการใช 
มาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping : AD) และมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน (Safeguard) สําหรับ
เหล็กเสนท่ีใชในธุรกิจกอสรางจะขยายตัวข้ึนตามภาคการกอสรางท่ียังมีความตองการอยู 
                ๒. อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวโนมการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑.๙ 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยอุตสาหกรรมไฟฟาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ ๔ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๐.๙ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการสงออก
อิเล็กทรอนิกสไปตลาดหลักบางตลาดเริ่มมีการปรับตัวดีข้ึน 
 

 การทองเท่ียว การคา และการลงทุน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง แนวทางการดําเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี 
๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ รับทราบการดําเนินการของบริษัท ไทยแลนด พริวิเลจ คารด จํากัด ท่ีจะมีการปรับปรุงการกําหนด
รูปแบบประเภทบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card) ราคาบัตร สิทธิประโยชน/บริการตาง ๆ และคาธรรมเนียมการโอน
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย รวมถึงการกําหนดคาตอบแทน (Commission) ใหมีความเหมาะสมมากข้ึน ซึ่งเปนอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการบริษัท ไทยแลนด พริวิเลจ คารด จํากัด ตามขอบังคับของบริษัทฯ อยูแลว ท้ังน้ี การดําเนินการดังกลาว        
เห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการอยางโปรงใส คํานึงถึงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศและผลประโยชนของบริษัทฯ 
                    ๑.๒ การท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหมีการลงทุนหรือรวมลงทุนกับกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง โดยไดม ี        
การพิจารณาแลววา การดําเนินการจะกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ สมาชิก และประเทศ สามารถดําเนินการไดตามอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังน้ี การดําเนินการตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รวมท้ังจะตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามข้ันตอนตอไป 
                    ๑.๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจศึกษาในรายละเอียด เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง
บริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจท้ังในกรณีรัฐวิสาหกิจถือหุนท้ังหมดหรือถือหุนเพียงบางสวน และใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจนําเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
                ๒. ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (บริษัท ไทยแลนด พริวิเลจ คารด จํากัด) รับความเห็นของสํานักงบประมาณ
เก่ียวกับการพิจารณาลงทุนหรือรวมทุนกับกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ควรใหมีการพิจารณาวิเคราะหแผนธุรกิจเพ่ือแกปญหาการขาดทุน
ท่ีมีอยูอยางตอเน่ือง ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปสถานการณนักทองเท่ียวระหวางเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๖ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปสถานการณนักทองเท่ียว ระหวางเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวง       
การทองเท่ียวและกีฬาเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. เดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๖ มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาประเทศไทย จํานวน ๒๑,๗๓๘,๓๒๘ คน เพ่ิมข้ึน 
๓,๙๖๓,๔๔๑ คน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๒.๓๐ โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง    



                     สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 
 

   
 

 
 

ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๓ 

ทั้งนี้ ภูมิภาคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ เอเชียตะวันออก ยุโรป และอเมริกา 
ตามล าดับ ส าหรับประเทศที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุด ๑๐ อันดับ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี 
ลาว อินเดีย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ตามล าดับ 
 ๒. ปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ของการเดินทางท่องเที่ยวโลก ความนิยมต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติ ความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย ความคุ้มค่าทางการท่องเที่ยว ความเป็นมิตรของชาวไทย และความปลอดภัย     
ในการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลจากการด าเนินงานตามแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงาน/องค์กรด้านการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                ๓. แนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖ องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations World Tourism 
Organization : UNWTO) คาดว่าแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวโลกในปี ๒๕๕๖ จะขยายตัวต่อเนื่องประมาณร้อยละ ๓-๔ จากปีที่ผ่านมา 
ส าหรับประเทศไทยคาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวของไทยในปี ๒๕๕๖ จะขยายตัวไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
                ๔. ผู้เดินทางชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๖ มีจ านวน ๕,๘๔๒,๓๑๑ คน 
เพิ่มขึ้น ๑๖๖,๙๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยผู้เดินทางชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นหลักและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

 การตลาด การค้า การลงทุน 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระส าคัญคือ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยเพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นกรรมการใน กนพ. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 

     ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และ 
  การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอนาคตประเทศ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการจัดนิทรรศการ “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐” ระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม-            
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา ชลบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครสวรรค์ และฉะเชิงเทรา ตามที่
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการบูรณาการการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคต
ประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 
                ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมนิทรรศการฯ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๖๔,๓๗๙ คน หรือเฉลี่ย ๒๖,๘๗๕ คน/วัน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
มากที่สุดที่จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๑๓๙,๑๘๓ คน หรือเฉลี่ย ๔๖,๓๙๔ คน/วัน และน้อยที่สุดที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
๔๖,๒๘๔ คน หรือเฉลี่ย ๑๕,๔๒๘ คน/วัน 
                ๒. ความเห็นของผู้ร่วมชมนิทรรศการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการจัดนิทรรศการฯ ซึ่งผู้ เข้าร่วมงานส่วนใหญ่  
ได้รับทราบข่าวการจัดนิทรรศการ “สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐” จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน รองลงมาคือ            
สื่อโทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ และเพื่อน/ครอบครัว ตามล าดับ โดยมีความประทับใจนิทรรศการรถไฟความเร็วสูงมากที่สุด 
รองลงมาคือ การจ าหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการประกวด “จานด่วนไทย ไปครัวโลก” ตามล าดับ 
                ๓. การด าเนินงานในระยะต่อไป คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง
อนาคตประเทศเห็นควรให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อสรุปภาพรวมทั้งประเทศอีกครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้มีการเตรียม



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๔ 

ข้อมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
ช้ีแจงและสื่อสารต่อประชาชนและผู้ที่สนใจได้อย่างชัดเจน และครบถ้วน ในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ เห็นควรก าหนดช่วงเวลา    
การจัดนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ-์๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ส าหรับสถานที่จัดนิทรรศการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม
ทั้งในด้านขนาดของพื้นที่ และความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงสถานที่จัดนิทรรศการฯ นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมเสนอ        
ให้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ -หัวหิน 
ภายใต้ช่ือ “Design Station Define Identity” และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพและเรียงความ      
ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนและนักศึกษาเกิดความสนใจในการรับทราบ
ข้อมูลของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากขึ้น และแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอีกทางหนึ่ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดสรรเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) เพ่ือสนับสนุนโครงการ

ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล และโครงการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติในหลักการให้ด าเนินโครงการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐบาล และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้จ่ายจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural 
Adjustment Loan : SAL) ในวงเงินไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท 
                ๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตามการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ     
และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีอ านาจหน้าที่บริหาร ติดตาม การด าเนินการทั้งสองโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์        
ของโครงการ และรายงานผลการด าเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีทราบ ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวง          
การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดของแต่ละ
โครงการที่ประสงค์จะด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์         
ที่ก าหนด และพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วจ านวน ๗๐๐ ล้านบาท 
เพื่อด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณ์์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy  
Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเ งินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายหลังปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้แก่ 
 ๑.๑ โครงการของกระทรวงสาธารณสุขท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการและมีการผูกพันสัญญาแล้ว จ านวน ๙ รายการ 
วงเงิน ๒๙๒.๗๒๙๕ ล้านบาท ส าหรับรายการที่ต้องขอรับจัดสรรเงินเพิ่ม ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดท าความตกลง       
กับส านักงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      ๑.๒ โครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับรายการที่มีการผูกพันสัญญาของ    
กรมทรัพยากรน้ า วงเงิน ๘๖,๔๒๓,๕๕๗.๙๗๐๐ บาท 
      ๑.๓ โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๖๒๙,๖๒๙,๒๘๐.๐๐๐๐ บาท 



                     สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 
 

   
 

 
 

ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๕ 

      ๑.๔ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จ านวน ๕๐ แห่ง ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ส าหรับรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการและหรือขอรับจัดสรรเงินเพิ่ม ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งรัดขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. อนุมัติการยกเลิกโครงการเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และน าวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ได้แก่ 
 ๒.๑ การยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีข้อผูกพันสัญญาและยังไม่ได้เริ่มการด าเนินงาน ในส่วนของโครงการอาคาร   
พักพยาบาล ๒๐ ห้อง โรงพยาบาลนายายอาม (จังหวัดจันทบุรี) วงเงิน ๕.๕๒๓๐ ล้านบาท และโครงการระบบบ าบัดน้ าเสีย
โรงพยาบาลยุพราชฉวาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) วงเงิน ๗.๗๑๓๐ ล้านบาท ของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๒.๒ การยกเลิกการด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งห้วยน้ าภูนก ช่วง ๒ ห้วยภูนก 
หมู่ที่ ๑ ต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน ๑,๙๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ด าเนินการ      
ได้และรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าหนองน้ าบางดี หมู่ที่ ๔ ต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน 
๔,๒๘๐,๔๙๐.๐๐๐๐ บาท ของกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. อนุมัติจัดสรรเงินส ารองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้แก่ 
 ๓.๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน ๒ รายการ วงเงิน ๒,๑๑๙,๖๑๐.๐๔๐๐ บาท 
 ๓.๒ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จ านวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๓๑,๑๘๕,๙๘๖.๐๐๐๐ บาท 
 ๓.๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๓๒๕,๓๑๑.๗๐๐๐ บาท 
 ๔. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยหน่วยงาน
จะต้องส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันท าการ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเป็นภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 ๕. รับทราบวงเงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๓๓.๐๐๐๐ บาท และอนุมัติด าเนิน
โครงการพัฒนางานห้องผ่าตัด ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และห้องปฏิบัติการกลาง จ านวน ๓๐ รายการ และอนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่าย
ตามวงเงินท่ีคงเหลือให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน ๔๒,๘๘๔,๓๐๐.๐๐๐ บาท 
 

 การคมนาคมและขนส่ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการ    

รถโดยสารประจ าทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง รายงาน
ผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) เกี่ยวกับ
การปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจ าทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
สรุปได้ ดังนี ้
 ๑. การน าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในทุกสายการเดินรถ ปัจจุบัน ขสมก. ได้รับใบรับรอง
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทุกสายเดินรถ 
 ๒. การด าเนินการตามโครงการขันน็อตของกระทรวงคมนาคม 
                        ๒.๑ โครงการซ้ายตลอดจอดทุกป้าย สร้างวินัยจราจร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดจ านวน
เรื่องร้องเรียน และการกระท าผิดกฎหมายจราจรของพนักงานขับรถโดยสาร 
                        ๒.๒ โครงการบริการดีมีน้ าใจ สร้างความพึงพอใจให้ประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมคุณภาพการให้บริการและ
ลดจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยการใช้วาจาสุภาพ กล่าวค า “สวัสดี” “ขอบคุณ” และ 
“ขอโทษ” ตามโอกาสขณะปฏิบัติหน้าที่ 



               สรุปสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
                (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๒๖ 

                        ๒.๓ โครงการสายตรวจลดอุบัติเหตุ เป็นมิตรกับประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและลด
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร โดยการใช้วาจาสุภาพกล่าวค าว่า “สวัสดี” “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ตามโอกาสขณะปฏิบัติ
หน้าที ่
                        ๒.๔ โครงการรักษ์ท่า รักษ์สะอาด รักษ์ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงท่าปล่อยรถ
ทุกสายให้อยู่ในสภาพดี สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย จ านวน ๑๓๖ ท่า และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด    
และปลอดภัยตามคู่มือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย           
และสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน 
                        ๒.๕ โครงการสร้างวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยที่ป้ายรถโดยสารประจ าทาง วัตถุประสงค์เพื่อก าหนด    
ป้ายรถโดยสารประจ าทางที่มีผู้ใช้บริการมากในแต่ละถนน โดย ขสมก. ได้จัดผู้บริหาร พนักงานตรวจการ นายตรวจ และเจ้าหน้าที่
ประจ าส านักงานให้บริการประชาสัมพันธ์ตามป้ายที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ตามถนนสายหลัก สายรอง 
และป้ายรถโดยสารประจ าทาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะขึ้น-ลง และรอรถโดยสาร
ประจ าทาง 
                       ๒.๖ โครงการบริการดี ขับขี่ปลอดภัยไปกับรถเมล์ฟรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถเมล์ฟรี เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ และหันมาใช้บริการรถโดยสารประจ าทางเพิ่มขึ้น 
                    ๒.๗ โครงการนายท่า IT วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับนายท่าจัดท าข้อมูลในการบริหารการเดินรถ 
ระบบปล่อยรถ รวมทั้งลดขั้นตอนและเวลาการท างานของพนักงานในกลุ่มของนายท่าและพนักงานจัดท าสารสนเทศด้านการเดินรถ 
                ๓. การปรับปรุงการปล่อยรถโดยสารประจ าทางทุกช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า -เย็น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขสมก.       
ได้จัดท าแผนการปล่อยรถโดยสารประจ าทางรายสายจ าแนกตามเขตการเดินรถที่ ๑-๘ และได้ด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้ ขสมก. น ารถออกวิ่งในช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ของทุกสาย     
การเดินรถ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในช่วงเย็น 
                ๔. การก ากับดูแลบริษัทเหมาซ่อมรถโดยสารด าเนินการซ่อมบ ารุงรถโดยสารประจ าทางให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง
และสามารถออกวิ่งให้บริการมากท่ีสุด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

วงเงิน ๓,๙๑๐ ล้านบาท  ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
                ๑. อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรี
รัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๓,๙๑๐ ล้านบาท จากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยให้
กระทรวงการคลังร่วมกับส านักงบประมาณและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงินที่เหมาะสม ตลอดจนให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันการกู้เงิน และให้ส านักงบประมาณตั้ง
งบประมาณเพื่อช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
                ๒. ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งด าเนินการเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับจ านวนเงิน
ที่ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนการใช้ที่ดินในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการกู้เงินที่ก าหนดไว้ 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 

 
 
 
 



                     สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                    (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 

    

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๗ 

 ไฟฟา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง โครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี 
๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) วงเงินลงทุนรวม ๓,๖๘๗ ลานบาท และเงินรายได ๙๒๖ ลานบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และเห็นชอบให กฟภ. 
กูเงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๖๑ ลานบาท เพ่ือใหเปนไปตามนัยของพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๒ (๒) โดยให กฟภ. รับขอสังเกตเพ่ิมเติมของหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการสํารวจครัวเรือนท่ีไมมี
ไฟฟาใชและมีความพรอมดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟาไดทันทีเพ่ือจัดเขาโครงการฯ ในปตอไป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) การให
ความรูแกประชาชนเก่ียวกับการใชงานและการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการดูแล
รักษาระบบผลิตไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตย การทบทวนกรอบเงินลงทุนโครงการฯ เน่ืองจากการประมาณการคาสาํรองเผื่อราคา
ของโครงการฯ อยูในเกณฑคอนขางสูง การกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินโครงการฯ ใหสามารถดําเนินการเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว การใหความสําคัญในการวางแผนทางการเงินและการบริหารการลงทุนของโครงการฯ อยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการกําหนดแนวทางในการแสวงหารายไดอ่ืนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนของโครงการฯ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอฐานะ
ทางการเงินของ กฟภ. ในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการตอไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธาน
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ 
                ๒. ใหกระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการดวย 
                    ๒.๑ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑของการขยายเขตไฟฟาแกผูขอไฟฟารายใหมอยางเครงครัด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
เขตปาสงวนและพ้ืนท่ีของราชการ เพ่ือปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวน ท่ีสาธารณะ และท่ีราชพัสดุเพ่ิมเติม อันอาจจะสงผลกระทบ
ตอการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในระยะยาว 
                    ๒.๒ การดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหมควรพิจารณาใหสอดคลองกับเกณฑตัวช้ีวัด
ของยุทธศาสตรจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอยูในเกณฑต่ํา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังควรพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบ และการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ดวย 
 

 ๓.๕ นโยบายพลังงาน 
 

 ๓.๖ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
            (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๘ 

๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 ๔.๑ นโยบายการศึกษา 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

เร่ือง รายงานความกาวหนาการดําเนินการ เร่ือง กรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

๘ มกราคม ๒๕๕๖ [เรื่อง (ราง) กรอบคุณวุฒิแหงชาติ] โดยกระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

และไดดําเนินการ รวมท้ังกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติตามขอสังเกต

ของแตละหนวยงาน ดังน้ี 

             ๑. กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ 

โดยจัดประชุมกับหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ เนนการดําเนินงานในลักษณะการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภายใน

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีมีศักยภาพและความพรอมเพ่ือรวมกันผลักดันใหเกิดการนํากรอบคุณวุฒิ

แหงชาติไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และไดเชิญผูแทนจากกระทรวงแรงงานเขารวมดําเนินงานและใหขอมูล

เก่ียวกับขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือท่ีมีอยูใหแกหนวยงานตาง ๆ นําไปประกอบในการกําหนดความรูและทักษะ

อันเปนรายละเอียดองคประกอบคุณวุฒิแหงชาติแตละระดับ เพ่ือเปนการประหยัดเวลา คาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรของประเทศ 

ตามขอสังเกตของกระทรวงแรงงาน 

                ๒. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรสนับสนุนภารกิจของ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน” ใหทําหนาท่ี

ในการควบคุม ดูแลการนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังติดตามตรวจสอบและประเมินเพ่ือทําการรับรองคุณวุฒิท่ีเปนไป

ตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนดไว และพัฒนาเกณฑมาตรฐานสําหรับการเทียบโอนคุณวุฒิ และประสบการณการเรียนรู 

ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลเก่ียวกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติตอไป โดยไมตองตั้งหนวยงานใหม ตามขอสังเกตเพ่ิมเติมของสํานัก

งบประมาณ 

                ๓. กระทรวงศึกษาธิการไดจัดประชุม จัดนิทรรศการ และจัดพิมพเอกสารเผยแพร เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ 

และความตระหนักในความจําเปนของการมีกรอบคุณวุฒิแหงชาติ รวมท้ังตระหนักถึงคุณคาของสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

ระดับคุณวุฒิใหแกบุคลากร หนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูเรียน ผูปกครอง และสังคม 

                ๔. กระทรวงศึกษาธิการไดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ” 

เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานการประชุมไดมอบนโยบาย 

“แนวทางในการนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติสูการปฏิบัติ” ซึ่งไดเชิญหนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืน           

ท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม เพ่ือสรางความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และรวมกันกําหนด

แนวทางในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังไดมอบหมายใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุม

เรื่องดังกลาวเพ่ือเปนการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดใน ๔ ภูมิภาค ประกอบดวย ครั้งท่ี ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม วันท่ี ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๓ ณ กรุงเทพมหานคร วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

และครั้งท่ี ๔ ณ จังหวัดอุดรธานี วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

                ๕. กระทรวงศึกษาธิการไดประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กระทรวงแรงงาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งแตละหนวยงานไดมีการจัดทําขอมูลความตองการกําลังคน      

ในรูปแบบท่ีแตกตางกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือนําไปวางแผนการผลิตกําลังคน        

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคตตอไป 

 
 



                สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                 (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๒๙ 

       ๔.๒ นโยบายแรงงาน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานสถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ประจําป ๒๕๕๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. รับทราบรายงานสถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ประจําป ๒๕๕๕ ตามมติคณะกรรมการ
ระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี 
  ๑.๑ สถานการณการใชแรงงานเด็กของประเทศไทยในป ๒๕๕๕ มีแนวโนมลดลง โดยขอมูลลูกจางเด็กจากการตรวจ
แรงงานท่ัวประเทศ เมื่อป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๙,๐๗๔ คน ลดลงเหลือ ๑๔,๙๗๒ คน ในป ๒๕๕๕ เชนเดียวกับขอมูลลูกจางเด็กท่ีเปน
ผูประกันตน จากสํานักงานประกันสังคม จํานวน ๕๐,๒๓๙ คน ในป ๒๕๕๔ ลดลงเหลือ ๒๐,๔๖๕ คน ในป ๒๕๕๕ ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติท่ีพบวาจํานวนลูกจางภาคเอกชน ในป ๒๕๕๔ 
มีจํานวน ๒๒๗,๐๑๓ คน และลดลงเหลือ ๑๘๙,๖๓๓ คน ในป ๒๕๕๕ 
 ๑.๒ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก ประเทศไทยไมมีการสํารวจแรงงานเด็กและแรงงานเด็กในรูปแบบ
ท่ีเลวรายในภาพรวมของท้ังประเทศ ทําใหไมมีขอมูลท่ีแทจริง ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจการขจัดการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายเปนการเฉพาะ และไมมีการจัดสรรงบประมาณเปนการเฉพาะสําหรับหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของ
กับการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 
 ๑.๓ ขอเสนอแนะ ไดแก ควรใหมีการสํารวจจํานวนแรงงานเด็กและแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย            
ในระดับประเทศเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กอยางเปนระบบ หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ควรวางระบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายเปนการเฉพาะ ควรผลักดัน     
ใหมีเรื่องการขจัดการใชแรงงานเด็กเปนวาระแหงชาติ และการใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของทํา MOU ระหวางกัน โดยกระตุนใหทุกฝาย
ตระหนักรูถึงสภาพปญหาและอาศัยความรวมมืออยางจริงจัง เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย
จริงตามเปาหมายโลกท่ีกําหนดไวใหมีการดําเนินการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายใหหมดสิ้นไปภายในป ๒๕๕๙     
และขจัดการใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบใหหมดสิ้นไปในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. ใหกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงยุติธรรม               
รับขอเสนอแนะของคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลยรายไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานท่ีใหนายจางจาย พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ท่ีใหนายจางจาย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได โดยรางกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานท่ีใหนายจางจายตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังน้ี 
 ๑. กําหนดแยกคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพและคาใชจายในกระบวนการเวชศาสตร
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการแพทย จากเดิมกําหนดใชจายรวมกันไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เปนแตละประเภทใชจาย    
ไดไมเกิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
                ๒. เพ่ิมคาใชจายในกระบวนการบําบัดรักษาและการผาตัดเพ่ือประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน     
จาก “ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท” เปน “ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท” และในกรณีท่ีลูกจางมีความจําเปนตองบําบัดรักษาและผาตัด      
เพ่ือประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานเกินกวา ๔๐,๐๐๐ บาท ใหจายเพ่ิมอีกรวมกันแลวไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
                ๓. เพ่ิมคาอวัยวะเทียม คาอุปกรณเสริมไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนดรวมแลวไมเกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท   
ซึ่งจากเดิมใชจายรวมกับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
            (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๐ 

 ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของโครงการกอสรางศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปโภค 

มหาวิทยาลัยมหิดล   
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของโครงการกอสรางศูนยการแพทยพรอมระบบ
สาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๑ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการกอสราง ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ จัดหาภายในวงเงิน   
ไมเกินราคากลาง ๒,๒๙๙,๙๙๙,๗๖๑.๗๐ บาท โดยใชวิธีการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประกาศประกวดราคา
เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖         
มีจํานวนผูเขายื่นเอกสารประกวดราคาฯ จํานวน ๖ ราย ดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ 
                ๒. การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมี
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูดําเนินการ เริ่มดําเนินการศึกษาขอมูลตั้งแตวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
เปนตนมา และสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดลอม 
                ๓. การดําเนินการดานครุภัณฑการแพทย ไดวางแผนดําเนินการตามความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้ันตอนตอไป 
                ๔. การดําเนินการดานบุคลากร ไดวางแผนดําเนินการตามความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายตามความจําเปนและเหมาะสมตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เร่ือง การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน

ในชีวิตประจําวัน พรอมขอสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดิน
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ตามท่ีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
     ๑.๑ ใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของพิจารณาเรงรัดดําเนินการ โดย 
 ๑.๑.๑ สํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดเปนนโยบายหลักใหการเดินและการใชจักรยานเปนวิธีการเดินทาง
ระยะสั้นท่ีสําคัญ และทําหนาท่ีประสานงานหนวยงานภาครัฐในการนํานโยบายน้ีไปปฏิบัติ 
 ๑.๑.๒ กระทรวงคมนาคม สงเสริมการเช่ือมตอการเดินทางกับระบบขนสงสาธารณะดวยการเดินเทา
และการใชจักรยาน ใหความรูท่ีเนนใหความสําคัญตอผูเดินเทาและผูใชจักรยานทุกกลุมคนในการสอบเพ่ือขอใบอนุญาตขับข่ี     
ยานยนตทุกชนิด 
 ๑.๑.๓ กระทรวงมหาดไทย โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขปรับปรุงกฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และขอบัญญัติทองถ่ินใหผูเปนเจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ รวมท้ังสถานีขนสง
สาธารณะ ตองจัดใหมีท่ีจอดจักรยานท่ีสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รวมถึงกําหนดใหจังหวัดมีหนาท่ีสนับสนุนการเดินเทาและใช
จักรยานใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 ๑.๑.๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดใหการเดินและการใชจักรยาน
เปนระเบียบวาระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําโครงสรางพ้ืนฐานใหเหมาะสมและปลอดภัยตอการเดินเทา การใชทางเทา
และการสัญจรของคนพิการและการใชจักรยาน กําหนดพ้ืนท่ีจํากัดความเร็วของยานยนต และชองทางการเดิน การใชจักรยาน      
มีสัญลักษณและปายบอกชัดเจนในเขตชุมชน และประชาสัมพันธเผยแพรความรูและรณรงคอยางตอเน่ือง สรางความตื่นตัวและ
สนับสนุนกิจกรรม ดานการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวันแกสาธารณชน 



                สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                 (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๑ 

 ๑.๑.๕ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษามีหลักสูตรใหความรูและพัฒนาทักษะเก่ียวกับการเดิน
และการใชจักรยาน อาทิ การใหความรูเก่ียวกับทักษะการใชสัญญาณมือและไฟจักรยานกับผูขับข่ีใหถูกตอง ปลอดภัยและ
สนับสนุนใหใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางตอเน่ืองแกนักเรียนนักศึกษา รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหเดินหรือ        
ใชจักรยานในการเดินทางมาเรียนดวยการมีสวนรวมของนักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก      
ในการเดินและการใชจักรยานภายในสถานศึกษา 
 ๑.๑.๖ กระทรวงอุตสาหกรรม สงเสริมผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสินคา          
และใหบริการท่ีเก่ียวกับการเดินและการใชจักรยาน และการใชอุปกรณเครื่องชวยคนพิการในการเดินทางท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
และราคาท่ีเปนธรรม 
 ๑.๑.๗ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รณรงคใหประชาชนท่ัวไปเดินและใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน และสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการเดินและใชจักรยานอยางตอเน่ือง 
 ๑.๑.๘ กระทรวงพลังงาน มีนโยบายและมาตรการสงเสริมการเดินทางท่ีไมใชเครื่องยนต ไดแก การเดิน
และการใชจักรยาน และการใชอุปกรณเครื่องชวยคนพิการในการเดินทาง 
 ๑.๑.๙ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สนับสนุนการทองเท่ียว   
ดวยจักรยานและกระตุนใหผูประกอบการท่ีพักมีจักรยานใหบริการนักทองเท่ียว 
 ๑.๑.๑๐ กระทรวงการคลัง มีมาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุน สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหประชาชน    
ใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 
 ๑.๑.๑๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รณรงค และสรางองคความรูเพ่ือผลักดัน
นโยบาย และเพ่ือสรางพฤติกรรมสุขภาพดวยการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน 
     ๑.๒ ใหสํานักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการมีสวนรวมเพ่ือการจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดิน    
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน โดย 
 ๑.๒.๑ สนับสนุนกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร “การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดิน    
และการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน” ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคประชาสังคม หนวยงานภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณารางขอเสนอยุทธศาสตรการจัดระบบและโครงสราง          
เพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ตามภาคผนวก ทายเอกสารหลัก เปนเอกสารตั้งตน 
 ๑.๒.๒ สนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตอยุทธศาสตรดังกลาวและเสนอตอสมัชชา
สุขภาพแหงชาติเฉพาะประเด็นเพ่ือรับรองรางยุทธศาสตรใหเสร็จสิ้นภายในป ๒๕๕๗ 
 ๑.๓ ใหชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแหงประเทศไทยเปนแกนนําประสานกับภาคีท่ีเก่ียวของดานการเดิน     
และการใชจักรยานและภาคีสมัชชาสุขภาพ สรางเครือขายความรวมมือขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการเดินและการใช
จักรยานในชีวิตประจําวัน รวมในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรฯ รวมท้ังการใหคําปรึกษา คําแนะนํา การสนับสนุนทางวิชาการ 
การศึกษาดูงานเรียนรูจากพ้ืนท่ีท่ีดําเนินงาน 
 ๒. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติดังกลาวตามอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงาน โดยใหอยูภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และใหรับความเห็นของกระทรวง
พลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เก่ียวกับการจัดตั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเดินและใชจักรยาน โดยนําเงินจากกองทุน     
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานไปใชอาจไมสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชจายเงินกองทุนฯ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ    
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ การหารือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของใหไดขอตกลงรวมกันในการกําหนดกรอบ   
การดําเนินงานภาพรวมและแนวทางการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรเพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนของภาระงานและงบประมาณ 
การทบทวนกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๘ ใหมีความเหมาะสมและเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ             
การพิจารณามาตรการสนับสนุนดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของการดําเนินการท่ีไมไดมุงเนนการพ่ึงพิงงบประมาณจากภาครัฐ
เพียงอยางเดียว นอกจากน้ี การเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจําวันยังมีอุปสรรค สืบเน่ืองจากปจจัยแวดลอม (Built 
Environment) ท่ีไมเอ้ืออํานวย จึงควรสนับสนุนแนวทางการลดอุปสรรคในการเดินทางและการใชจักรยานในชีวิตประจําวันท่ีเกิดจาก
ปจจัยแวดลอม (Built Environment) ท่ีไมเอ้ืออํานวย รวมท้ังการแสวงหาแนวทางการพัฒนาในดานธุรกิจ-อุตสาหกรรม          
และการทองเท่ียวเพ่ือสงเสริมการใชจักรยาน เปนตน ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย 
 



                      สรุปสาระสาํคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
            (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติอัตรากําลงัเพ่ิมใหมของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)     
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เก่ียวกับการขออนุมัติอัตรากําลังเพ่ิมใหมของคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ตามขอเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ เพ่ือรองรับการเปดการสอน        
ในคณะแพทยศาสตร ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการผลิตแพทยและเปนสาขาวิชาท่ีมีความขาดแคลนและจําเปนตอการใหบริการ     
ทางวิชาการและการแพทยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ี 
             ๑. ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การขอสนับสนุน
นโยบายการโอนยายขาราชการจากสวนราชการอ่ืนมารับราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี) ซึ่งอนุมัติ     
ในหลักการใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีวิทยาเขตในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) สามารถใช
อัตราขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีวางลงจาการเกษียณอายุและอัตราวางโดยเหตุอ่ืน เพ่ือรองรับการโอนยาย
ขาราชการตางประเภทจากสวนราชการอ่ืนมาเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะตัว โดยตอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงวิชาการซึ่งทําหนาท่ีสอนและวิจัยเทาน้ัน 
                ๒. ในสวนกรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทรน้ัน เห็นสมควรใหการสนับสนุนอัตรากําลังเพ่ิมใหมตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษ จํานวน 
๑๕๐ อัตรา โดยใหกระทรวงศึกษาธิการ (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) ไปดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลัง   
ใหเปนสายผูสอนและสายสนับสนุนตามความจําเปนและเหมาะสม 
                ๓. ใหกระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลงัคนภาครฐั ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงคาตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน 
รวมท้ังความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีวิทยาเขตในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา 
และนราธิวาส) เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนและสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรไวในระบบ ภายใตความจําเปนตามภาระงานของ
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) ตอไป 
   

 ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

(สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
 ๑.๑ ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติบรรจุโครงการบูรณปฏิสังขรณพระวิหารสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี และพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทรา วัดสันติคีรีญาณสังวราราม จังหวัดเชียงราย โครงการอุดหนุนกอสรางอาคาร  
ศาสนสถานวัดแกวฟา จังหวัดนนทบุรี และโครงการจัดสรางพุทธมณฑลเชียงใหม ไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณวัด     
และการพัฒนาวัด ซึ่งมีงบประมาณอยูจํานวน ๓๖๒,๐๑๗,๒๐๐ บาท ตามความจําเปนและเหมาะสมในโอกาสแรกกอน 
 ๑.๒ ใหกรมศิลปากรซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง กําหนดโครงการบูรณปฏิสังขรณโลหะปราสาท 
วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ไวในแผนการดําเนินงานของกรมศิลปากรและขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป 
 ๒. ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและกระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ทําความตกลงในรายละเอียด  
กับสํานักงบประมาณตอไป 
 
 



                สรุปสาระสาํคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร 
                 (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
 

 
 

 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๓ 

 ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง กฎกระทรวงกาํหนดการจัดทํา ปก ติดต้ังปายจราจร เคร่ืองหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
 ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) ในการประชุม
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบกฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร 
หรือสัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสาระสําคัญคือ กําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร 
เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจรสําหรับการจราจรบนทางหลวง ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมกันลงนามในกฎกระทรวงฉบับน้ีใหม สําหรับคาใชจายเพ่ือดําเนินการ
ตามประกาศกระทรวงฯ ใหกรมทางหลวงใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณไวแลว            
ในแผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ผลผลิตโครงขายทางหลวงมีความปลอดภัย กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข
อุบัติเหตุทางถนน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ 
 ๒. ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) และกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาในการปรับปรุงปายจราจร
ท่ีใชภาษาอังกฤษสําหรับบางเมืองหรือจังหวัดท่ีเขียนแตกตางจากหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง     
ของราชบัณฑิตยสถานจนเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปในการเขียนแบบน้ัน เพ่ือใหชาวตางประเทศเขาใจไดโดยถูกตอง 
 ๓. ใหกระทรวงคมนาคม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และราชบัณฑิตยสถาน 
ประสานและหารือรวมกันในการจัดทําปายจราจร ปายบอกแหลงทองเท่ียว และปายบอกทางแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหมีภาษาของประเทศ
ท่ีมีเขตแดนติดตอกับประเทศไทย อันจะเปนประโยชนตอการทองเท่ียวตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เร่ือง การขอรับเงินชดเชยจากรัฐ สําหรับโครงการบานเอ้ืออาทร กรณีไดรับผลกระทบจากการขยายระยะเวลากอสราง 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ คร้ัง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบใหการเคหะแหงชาติไดรับเงินชดเชยจากรัฐสําหรับโครงการบานเอ้ืออาทร จํานวนเงิน ๑๑๙.๔๒ ลานบาท 
กรณีไดรับผลกระทบจากการใหความชวยเหลือผูประกอบการรบัเหมากอสรางในการขยายระยะเวลากอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรี 
จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ (เรื่อง การใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางในเขตจังหวัด   
ท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘) 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาความเดือดรอนของผูประกอบการ
กอสรางอันเน่ืองมาจากเหตุอุทกภัย) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง มาตรการการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย) โดยใชจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีการเคหะแหงชาติ
ไดรับจัดสรรและงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคแลว เพ่ือใหการเคหะแหงชาติสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐไดโดยไมเกิดผลกระทบทางการเงิน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ 
 ๒. ใหการเคหะแหงชาติขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี    
ท่ีเก่ียวของตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 ๓. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรับความเห็นของกระทรวงการคลังเก่ียวกับหลักเกณฑ
การคํานวณเงินชดเชยดังกลาวใหเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาโครงการบานเอ้ืออาทร
ไดกําหนดหลักเกณฑไว ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
        (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๔ 

๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 ๕.๑ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 

 ๕.๒ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

 ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุม 
 

 ๕.๔ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในการใชประโยชนท่ีดินและ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ๕.๕ สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอม 

 

 ๕.๖ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ 
 

 ๕.๗ สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง แผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมและการขยายระยะเวลาแผนแมบทปองกันและ
 บรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. อนุมัติตามท่ีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ อนุมัติแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม เพ่ือใชเปนแผนกลยุทธเชิงรุกท่ีใช
ในการบริหารจัดการลดความสูญเสียและลดผลกระทบจากภัยแผนดินไหวและอาคารถลมและเปนแผนสนับสนุนแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
                    ๑.๒ อนุมัติใหขยายระยะเวลาแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ จาก พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เปน 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
                    ๑.๓ ใหกระทรวง กรม องคกร และหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ถือปฏิบัติตามแผนแมบทฯ 
                ๒. สําหรับการจัดตั้งกองทุนประกันภัยแผนดินไหว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
                ๓. ให กปภ.ช. รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องภัยแผนดินไหวและอาคารถลม เพ่ือให
เขาใจถึงกระบวนการการเกิดของแผนดินไหวท่ีแทจริงและเพ่ือเปนแนวทางในการลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และควรมี    
การฝกซอมแผนอพยพหลบภัยเก่ียวกับภัยแผนดินไหวในอาคารสูง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อเกิดภัย สําหรับ   
แผนระยะตอไป ควรพิจารณาใหสอดคลองกับกรอบทิศทางของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ฉบับใหม      



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
                 (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)              

 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ นอกจากน้ี ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Index : KPI) เพ่ือประโยชนในการประเมินผล    
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว รวมท้ังใหกระทรวง กรม องคกร และหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตามแผนแมบทฯ เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
                ๔. ใหรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) ประธานกรรมการ กปภ.ช. หารือรวมกับรัฐมนตรี  
ชวยวาการกระทรวงกลาโหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ของฝายพลเรือน
และฝายทหารใหสอดคลองกันและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติ และการเก็บกูและบํารุงรักษาทุน 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบใหสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานเตือนภัยพิบัติ ผลผลิตการเตือนภัย ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว จํานวน 
๑๖๙,๐๘๘,๖๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการเก่ียวกับระบบการเตือนภยัพิบัติในโอกาสแรกกอน หากในระยะตอไป
ยังมีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเพ่ิมเติม ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน      
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือใชจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ท่ีคาดวาจะไมสามารถ
ดําเนินการไดมาดําเนินการ โดยใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนตอไป 
                    ๑.๒ อนุมัติใหสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมปแลว ภายในกรอบวงเงิน จํานวน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเก็บกูและบํารุงรักษาทุน 
จํานวน ๑ ทุน ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยใหขอทําความตกลงในรายละเอียดกับ            
สํานักงบประมาณตามข้ันตอนอีกครั้งหน่ึง 
                ๒. ในสวนของการดําเนินการเก็บกูและบํารุงรักษาทุน จํานวน ๑ ทุน วงเงิน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ประสานงานขอความรวมมือ
จากหนวยงานของรัฐท่ีมีความพรอมในดานยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของ เชน กองทัพเรือ กรมประมง เปนตน    
เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหขอตกลงรายละเอียดคาใชจายตามความจําเปนและเหมาะสม ภายใน
กรอบวงเงินจํานวนดังกลาวกับสํานักงบประมาณตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง มาตรการเรงดวนรองรับสถานการณพายุและฝนตกหนักในพ้ืนท่ีภาคใต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเ ห็นชอบมาตรการเรงดวนรองรับสถานการณพายุและฝนตกหนักในพ้ืนท่ีภาคใต  ตามท่ี               
รองนายกรัฐมนตร ี(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เสนอ ดังน้ี 
                ๑. ใหกรมอุตุนิยมวิทยาขยายการประกาศเตือนภัยลวงหนาเปน ๗-๑๐ วัน (แทน ๓ วัน)  
                ๒. ใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติเพ่ิมประเภทการเตือนภัยข้ึนอีกหน่ึงระดับ คือ ประกาศเตือนเพ่ือเตรียมพรอม
รับมือสถานการณ โดยเนนใหสื่อสารมวลชนทุกแขนงทราบ 
                ๓.  ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมประกาศเตือนข้ึนอีกหน่ึงระดับ คือ ประกาศเตือนประชาชนเพ่ือรับทราบ
ขอมูลขาวสารและสถานการณเพ่ือเตรียมความพรอม 
                ๔. ใหหนวยงานภาคปฏิบัติในการเผชิญเหตุสามารถตัดสินใจออกปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทันทีโดยไมตองรอการสั่งการ 
                ๕. ใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอพยพประชาชนลวงหนา ในกรณีท่ีมั่นใจวาจะเกิดเหตุซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง 
                ๖. ใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
รวมท้ังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของจัดสงเจาหนาท่ีเขาประจําพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินโคลนถลม 



   สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรตีามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
        (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๓๖ 

                ๗. มอบหมายสื่อของรัฐทุกแขนง เชน กรมประชาสัมพันธ ใหขาวสารการเตือนภัยอยางตอเน่ือง และใหแถลง      
ในโอกาสแรกกอนขาวประเภทอ่ืน ๆ (ยกเวนขาวในพระราชสํานักฯ) 
                ๘. ใหกระทรวงกลาโหมสั่งการเตรียมความพรอม (Stand by) กําลังพลในชวงระหวาง ๒ เดือนน้ี (พฤศจิกายน-
ธันวาคม ๒๕๕๖) 
                ๙. ใหจัดตั้งศูนยบัญชาการสวนหนาระดับภาค (Forward Command) ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ณ จังหวัดสงขลา 
โดยใหผูตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีเปนหัวหนา และใหมีเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
เขาประจําการ 
  

 ๕.๘ พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ์ ชินวตัร
    
 
 

 

 

 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
 

 ๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
 

 ๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ
 

 ๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
  และเอกชน 
 

 ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 

 ๖.๕ ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ์ ชินวตัร
                (๑ พฤศจิกายน–๓๐

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้

เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรฐัมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิง่ลักษณ์ ชินวตัร 
๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๑๐ 

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู ้

เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๓๘ 

๗. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 

 ๗.๑ เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร 

นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาใหจัดประชุมคณะรัฐมนตรีในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยเชิญรองนายกรัฐมนตรี       
และรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับความมั่นคง ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเขารวม
การประชุม ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘     
ณ หองประชุมสีเขียว ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล โดยท่ีเห็นวา คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเก่ียวกับคดีปราสาท
พระวิหารเปนเรื่องท่ีมีความออนไหว เก่ียวของกับอธิปไตยและผลประโยชนของชาติและอยูในความสนใจของประชาชนโดยท่ัวไป 
ซึ่งเขาขายเปนกรณีท่ีเปนปญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินท่ีสมควรจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีมติ ดังน้ี 
                ๑. ใหเสนอเรื่อง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเก่ียวกับคดีปราสาทพระวิหาร ใหประธานรัฐสภา   
เพ่ือขอเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป 
                ๒. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
และคณะดําเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย รายงานคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเก่ียวกับคดีปราสาท
พระวิหาร สรุปไดวา คําพิพากษาของศาลฯ ใหความสําคัญกับการท่ีท้ังฝายไทยและกัมพูชาจะตองเจรจากัน โดยมีประเด็นหลัก ๆ 
ดังน้ี 
                    ๒.๑ ศาลยุติธรรมระหวางประเทศรับฟงขอตอสูของฝายไทย และไดยืนยันท่ีจะตัดสินภายในขอบเขตของ      
คําพิพากษาเดิมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๕ 
                    ๒.๒ ศาลฯ รับฟงขอตอสูของฝายไทย โดยยืนยันวาคําพิพากษาเดิมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๕ ไมไดตัดสินเก่ียวกับ
ประเด็นเขตแดนระหวางไทยกับกัมพูชา ซึ่งหมายความวาศาลฯ ไมรับพิจารณาขอเรียกรองของกัมพูชาเหนือพ้ืนท่ี ๔.๖ ตารางกิโลเมตร 
และท่ีสําคัญศาลฯ ไมไดตัดสินวาแผนท่ีมาตราสวน ๑ ตอ ๒๐๐,๐๐๐ ผูกพันไทย โดยผลของคําพิพากษาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๕ 
                    ๒.๓ ศาลฯ รับตีความเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียงปราสาทพระวิหาร (vicinity)            
ตามคําพิพากษาเดิมเมื่อป ๒๕๐๕ โดยอธิบายวา พ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีขนาดเล็กมาก ซึ่งกําหนดข้ึนตามสภาพภูมิศาสตร            
ท่ีประกอบข้ึนเปนยอดเขาพระวิหาร โดยไมไดกําหนดเสนเขตแดน และท่ีสําคัญไมรวมพ้ืนท่ีภูมะเขือ ซึ่งในสวนของพ้ืนท่ีบริเวณ
ใกลเคียงปราสาทน้ี ท้ังสองฝายจําเปนตองหารือกันในรายละเอียดตอไปโดยกลไกทวิภาคีท่ีมีอยู 
                    ๒.๔ ศาลฯ ไดแนะนําใหท้ังสองฝายใหความสําคัญกับการท่ีจะตองรวมมือกันอนุรักษและพัฒนาปราสาทพระวิหาร
ในฐานะท่ีเปนมรดกโลก 
                ๓. ใหคณะท่ีปรึกษากฎหมายศึกษารายละเอียดและสาระสําคัญของคําพิพากษาเพ่ือนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการของรัฐบาลตอไป ตอจากน้ัน ฝายไทยและกัมพูชาจะตองเจรจาหารือภายใตกลไกทวิภาคีท่ีมีอยู
เพ่ือใหไดขอยุติท่ีเปนท่ียอมรับของท้ังสองฝาย โดยจะตองคํานึงถึงข้ันตอนและกระบวนการตามกฎหมาย ตลอดจนบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย 
                ๔. ใหฝายทหาร ตํารวจ และเจาหนาท่ีฝายความมั่นคงยังคงรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณชายแดน รักษา
อธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสันติภาพ สันติสุข และความสงบเรียบรอยดังท่ีไดปฏิบัติ
มาโดยตลอด 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร 
 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศเก่ียวกับคดีปราสาทพระวิหาร ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ท้ังน้ี เปนไปตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง ของ  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังน้ี 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอบริจาคขาวเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากพายุไตฝุนไหเย่ียน (Haiyan) ในประเทศฟลิปปนสผานองคกร

สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบบริจาคขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต จํานวน ๕,๐๐๐ ตัน เพ่ือชวยเหลือประเทศฟลิปปนสผานองคกร
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) หรือเรียกโดยยอวาแอปเทอร 
รวมคาขาวและคาดําเนินการ เปนเงินท้ังสิ้น ๗๓.๖ ลานบาท (คิดจากราคา CIF ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ตันละ ๔๖๐ ดอลลารสหรัฐ 
รวมเปนเงิน ๒.๓ ลานดอลลารสหรัฐ โดยคิดท่ีอัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลารสหรัฐ เทากับ ๓๒ บาท ณ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
                    ๑.๒ ใหองคการตลาดเพ่ือเกษตรกรเปนผูดําเนินการจัดซื้อขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต พรอมบรรจุถุง และสงมอบขาว
ไปถึงทาเรือประเทศฟลิปปนส 
                    ๑.๓ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนผูแทนประเทศไทยในคณะมนตรี
แอปเทอร ประสานงานกับสํานักเลขานุการแอปเทอร นําขาวท่ีบริจาคน้ีไปดําเนินการงานตามข้ันตอนการชวยเหลือของแอปเทอร 
และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการใหรายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
                ๒. งบประมาณสําหรับเปนคาขาวและคาดําเนินการ วงเงินรวม ๗๓.๖ ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ    
ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปแลว โดยใหตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตอไป 
 

 ๗.๒ สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง  ขอความเห็นชอบตอรางกรอบความตกลงเพ่ือความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการการศึกษา วิทยาศาสตร 

และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบรางกรอบความตกลงเพ่ือความรวมมือระหวางอาเซียนกับองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และภาคผนวก และหากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัด
ตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
ท้ังน้ี รางกรอบความตกลงฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
                    ๑.๑ รางกรอบความตกลงฯ เปนเอกสารระบุความรวมมือระหวางอาเซียนกับยูเนสโกเปนเวลา ๕ ป         
(ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๑๘) โดยเนนความรวมมือในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสารสนเทศ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคมและมนุษยศาสตร การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 
                    ๑.๒ รางกรอบความตกลงฯ จะมีผลใชบังคับในวันท่ีลงนาม โดยมีผลบังคับใชเปนเวลา ๕ ป ท้ังน้ี กรอบความรวมมือ
ฉบับน้ีจะไมมีผลผูกพันทางกฎหมายตอรัฐสมาชิกอาเซียนตามท่ีระบุในขอ ๒๓ ของรางกรอบความตกลงฯ 
                ๒. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนลงนามในรางกรอบความตกลงฯ 
                ๓. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศแจงเรื่องการใหความเห็นชอบของประเทศไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซียน 
โดยดําเนินการผานคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การลงนามความตกลงดานการคาบริการ และความตกลงดานการลงทุน ภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับสาธารณรัฐอินเดีย 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

                ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการลงนามความตกลงดานการคาบริการ และความตกลงดานการลงทุน ภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับสาธารณรัฐอินเดีย 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๑ 

ในชวงการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก (Ministerial Conference) ซึ่งกําหนดจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
กอนนําเสนอความตกลงท้ังสองฉบับเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ เพ่ือใหความเห็นชอบเพ่ือผูกพันประเทศไทย
ตอไป 
                    ๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูไดรับมอบหมายอ่ืน 
เปนผูลงนามความตกลงท้ัง ๒ ฉบับ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญในความตกลงท้ัง ๒ ฉบับ 
มอบใหผูลงนามเปนผูใชดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี 
                    ๑.๓ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูไดรับมอบหมายอ่ืนลงนามความตกลงท้ัง ๒ ฉบับ 
                    ๑.๔ เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบความตกลงท้ัง ๒ ฉบับแลว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินกระบวนการ
ภายในประเทศเพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามความตกลงท้ัง ๒ ฉบับ และใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือแจงเลขาธิการ
อาเซียนวาประเทศไทยไดดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแลว เพ่ือใหความตกลงท้ังสองฉบับมีผลใชบังคับ 
                ๒. ใหแกไขตารางขอผูกพันในความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับสาธารณรัฐอินเดียตามความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข และใหดําเนินการตอไปได 
                ๓. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
เรงสรางความเขาใจใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของโดยเร็วเพ่ือใหสามารถดําเนินกระบวนการภายในประเทศเพ่ืออนุวัติใหเปนไป
ตามความตกลงฯ ไดทันตามกําหนดเวลา รวมท้ังประชาสัมพันธใหผูประกอบการภาคเอกชนทราบเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจาก
ความตกลงฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอความเห็นชอบรางปฏิญญาสิงคโปรท่ีจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคม           

และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี ๑๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบรางปฏิญญาสิงคโปรซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี ๑๓ (The 13th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : The 13th TELMIN) โดยรางปฏิญญาฯ       
มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงเจตนารมณทางการเมืองของรัฐมนตรีอาเซียนดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเนนย้ํา    
การสงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ           
และการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015) และการพัฒนาแผนแมบทฯ ในระยะตอไป ท้ังน้ี สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ 
จะครอบคลุมการสงเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางสารสนเทศของอาเซียน ความรวมมือเพ่ือขยาย           
การประสานงานการจัดสรรคลื่นความถ่ีภายในอาเซียน สงเสริมการพัฒนาการเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางท่ัวถึง  
และเทาเทียมเพ่ือสรางศักยภาพประชาชนอาเซียนและลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมความรวมมือเพ่ือลดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ขามพรมแดน การพัฒนาทุนมนุษยอยางตอเน่ืองเพ่ือสรางแรงงานดานไอซีทีในอาเซียนอยางมีศักยภาพ สนับสนุนความสามารถ       
ในการใชไอซีทีของผูสูงอายุและคนพิการ สรางความมั่นคงและปลอดภัยบนโครงขายและโครงสรางพ้ืนฐานทางสารสนเทศ สงเสริม      
ความรวมมือการเช่ือมโยงเคเบิลใตนํ้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก สงเสริมความรวมมือกับคูเจรจาอาเซียนและองคการระหวาง
ประเทศ และใหความสําคัญกับการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ภายหลัง ป ๒๕๕๘ 
 ๒. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสาร
ดังกลาว ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวท่ีไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญและท่ีไมขัดตอผลประโยชน
ของประเทศไทย ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอมอยางไมเปนทางการ คร้ังท่ี ๑๔  และการประชุมอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่ งแวดลอมอยางไมเปนทางการ ครั้ง ท่ี ๑๔             
(14

th
 Informal ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 14

th
 IAMME) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก     

การประชุมประเทศภาคีตอขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน ครั้งท่ี ๙ (9
th
 Meeting of the Conference of 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๒ 

the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution : COP-9) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-ญี่ปุน 
สมัยพิเศษ (Special ASEAN-Japan Ministerial Dialogue) และการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมอาเซียน+๓ ครั้งท่ี ๑๒        
(12

th
 ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting) ระหวางวันท่ี ๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองสุราบายา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยในสวนของผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ดานสิ่งแวดลอมอยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี ๑๔ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ท่ีประชุมใหการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนวาดวยสิ่งแวดลอมศึกษา (ASEAN Environmental Education 
Action Plan : AEEAP) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ตอเน่ืองจากแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ท่ีสิ้นสุดลง เพ่ือเปนแนวทาง
สงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอมศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเน่ือง 
                ๒. ท่ีประชุมใหการรับรองอุทยานแหงชาติ Mt. Makiling Forest Reserve in Los Banos ของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส เปนอุทยานมรดกแหงอาเซียนแหงท่ี ๓๓ 
                ๓. ท่ีประชุมรับทราบวาประเทศไทยใหสัตยาบันความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Biodiversity) เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
                ๔. ท่ีประชุมเห็นชอบตอการจัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนอาเซียน ครั้งท่ี ๓ (3

rd
 ASEAN ESC Award) 

และการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ครั้งท่ี ๒ (2
nd

 Certificate of Recognition) ในชวงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
อยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี ๑๕ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                ๕. ท่ีประชุมใหการรับรองแถลงการณรวมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการผลิตและการบริโภค     
ท่ียั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณรวมกันในการดําเนินการเรื่องการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน รวมถึง
กิจกรรมภายใตกรอบการดําเนินงาน ๑๐ ปวาดวยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การบังคับใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับใหมภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบในสารัตถะของรางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับใหม หรือ Decision to 
Endorse the Amendment of Appendix 1 [Operational Certification Procedures (OCP) for Rules of Origin]        
ท้ังน้ี หากมีการแกไขถอยคําท่ีไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
สําหรับรางระเบียบปฏิบัติฯ มีวัตถุประสงคอํานวยความสะดวกทางการคามากข้ึน โดยใหมีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ แตไมเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญตามพันธกรณีความตกลงการคาสินคาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ไดแก 
 ๑.๑ การขยายอายุหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาจาก ๖ เดือน เปน ๑๒ เดือน 
 ๑.๒ การอนุญาตใหผูสงออกสามารถออกใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคากอนเวลาท่ีสงออกจากเดิมท่ีอนุญาตใหออก
ใบรับรองไดเฉพาะเวลาท่ีสงออกหรือหลังสงออก 
 ๑.๓ การอนุญาตใหการแกไขใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาท่ีผิดพลาด โดยการขีดฆาขอความท่ีไมตองการและเพ่ิมเติม
ขอความท่ีถูกตองหรือออกใบรับรองฉบับใหม จากเดิมท่ีใหแกไขจากฉบับเดิมเทาน้ัน 
 ๑.๔ การอนุญาตใหไมตองระบุราคาสินคาท่ีสงมอบ ณ ทาเรือ (Free On Board : FOB) [ยกเวนกรณีท่ีใชเกณฑ
สัดสวนมูลคาการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content) ตองระบุราคา FOB] จากเดิมท่ีตองระบุวา FOB ท้ังน้ี เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกใหผูสงออกในกรณีท่ีไมตองการเปดเผยราคาของผูขายหรือผูผลิต 
 ๒. เห็นชอบใหกรมการคาตางประเทศและกรมศุลกากรดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหรางระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับใหมมีผลบังคับใช 
 ๓. เห็นชอบใหกระทรวงพาณิชยประสานกระทรวงการตางประเทศแจงประเทศภาคีความตกลงการคาเสรีอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลีวา ไทยพรอมท่ีจะดําเนินการบังคับใชหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับใหมหลังจากท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ     
ไดดําเนินกระบวนการภายในแลว 
 ๔. ใหกระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) และกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) รับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรเรงประชาสัมพันธใหผูประกอบการไทยทราบถึงระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับใหมดังกลาว เพ่ือปองกันปญหาในทางปฏิบัติ รวมท้ังสนับสนุนใหมีการใชสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพ่ิมมากข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเขา การสงออก การนําผาน 

และโลจิสติกส ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเช่ือมโยงขอมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเขา 
การสงออก การนําผาน และโลจิสติกส ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... เพ่ือเปนกรอบกฎหมายใหหนวยงานตาง ๆ           
ท่ีเก่ียวของสามารถออกระเบียบเพ่ือการเช่ือมโยงขอมูลระหวางกัน ตลอดจนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการดานการทํางาน
รวมกันโดยมีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสรูปแบบเดียวกันได คือ ระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งกําหนดใหหนวยงาน
ตาง ๆ ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งระบบดังกลาวจะเปนพ้ืนฐานของระบบการเช่ือมโยงขอมูล
ระหวางประเทศ หรือ ASEAN Single Window (ASW) ตอไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของคณะรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีเห็นควรพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีความตอเน่ืองและมปีระสิทธิภาพดยีิ่งข้ึน และให
คํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย รวมท้ังควรกําหนดใหมีคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการจัดทําระบบของ
หนวยงานตาง ๆ อยางใกลชิดในเชิงปฏิบัติ เพ่ือชวยใหคําแนะนําหรือกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนา เปนตน ไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
                ๒. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเห็นควรใหมี             
การดําเนินงานในการบริหารจัดการระบบ NSW โดยทําในรูปแบบ PMO (Project Management Office) ท่ีมีบุคลากรจากสวนงาน
สําคัญท่ีเก่ียวของในดานตาง ๆ เชน กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [สํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)] สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทํางานแบบเต็มเวลาเพ่ือนําไปสูการผลักดันระบบ NSW ท่ีมีความพรอม
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังทําหนาท่ีเปนหนวยงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพ่ือผลักดันนโยบายของคณะกรรมการฯ        
ใหนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี 

              ๑. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน วาดวยความรวมมือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ เปนการสงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร โดยครอบคลุมความรวมมือดานตาง ๆ ประกอบดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
ดานสารสนเทศและการเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง นวัตกรรมเทคโนโลยีดานไอซีที แอพพลิเคช่ันดานไอซีที การแลกเปลี่ยน
ทางสารสนเทศ การสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน รวมท้ังการคุมครองขอมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ท้ังน้ี หากมีความจําเปน  
ตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ โดยมิใชเปนการแกไขสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมลงนาม       
ในรางบันทึกความเขาใจฯ 
                ๓. ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย

ตะวันออก คร้ังท่ี ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขรายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖                  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งผลจากการประชุมฯ ไดมีการรับรองกรอบความรวมมือดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  และรับรองปฏิญญากัวลาลัมเปอรดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยไมมีการลงนาม และตกลงรวมกันท่ีจะใชเปนกรอบ



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๔๔ 

การดําเนินงานความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก และสนับสนุน   
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประเทศสมาชิกใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
 ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๗ โดยวัตถุประสงคของการประชุมเพ่ือใหเกิดความรวมมือในระดับภูมิภาคท่ีจะ
นําไปสูเปาประสงครวมกันในการทําใหสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนศูนยกลางของการพัฒนา (Health and Environment at the 
Center of Development) ท้ังน้ี ท่ีประชุมไดพิจารณาสาระสําคัญและใหความเห็นชอบตอรายงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
ผลกระทบ ภาคีการดําเนินงาน และกลไกทางการเงินท่ียั่งยืนของความรวมมือระดับภูมิภาคดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Report 
on Governance, Impact, Partnerships and Sustainable Financial Mechanism) 
 ๒. การนําเสนอบทเรียนจากสหภาพยุโรปเก่ียวกับ Environment and Health Process on international 
policy platform to support national action เพ่ือหวังใหเกิดคํามั่นสัญญาท่ีจะทํางานในเชิงนโยบายทางการเมืองดานสิ่งแวดลอม    
และสุขภาพของแตละประเทศ 
 ๓. การกลาวแถลงการณของรัฐมนตรีดานสาธารณสุขและดานสิ่งแวดลอมของแตละประเทศเก่ียวกับ             
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข 
 ๔. การรับรองกรอบความรวมมือดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (Framework for Cooperation of The 
Regional Forum on Environment and Health Southeast and East Asian Countries) โดยไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม
จากรางฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความรวมมือระดับภูมิภาคดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเอเชียตะวันออก 
 ๕. การรับรองปฏิญญากัวลาลัมเปอรดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Kula Lumpur Declaration on Environment 
and Health) โดยไดมีการปรับแกไขจากรางปฏิญญากัวลาลัมเปอรดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ซึ่งเปนเพียงการแกไขคําเพ่ิมเติม
เพียงเล็กนอย แตยังคงเน้ือหาและประเด็นสําคัญไวเหมือนเดิม 
 ๖. การประชุมยอยของคณะทํางานดานอนามัยและสิ่งแวดลอมระดับภูมิภาค (Thematic Working Groups : 
TWGs) เปนการประชุมเพ่ือวางกรอบการดําเนินงานรวมกันของประเทศสมาชิก 
 ๗. สาธารณรัฐฟลิปปนสเสนอท่ีจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของประเทศ      
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๔ ในป ค.ศ. ๒๐๑๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง พิธีสารเพ่ืออนุวัติขอผูกพันชุดท่ี ๙ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของ

อาเซียน และขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบพิธีสารอนุวัติขอผูกพันชุดท่ี ๙ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน และขอผูกพันเปดตลาด
การคาบริการชุดท่ี ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน ซึ่งมิไดแกไขเง่ือนไขท่ัวไปในตารางขอผูกพัน
บริการโทรคมนาคม ตามความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖      (เรื่อง ขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดท่ี ๙ ของไทย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน) เน่ืองจาก
การเพ่ิมเติมเง่ือนไขขอผูกพันดังกลาวตองนําเรื่องเขาสูการพิจารณาเพ่ือขอความยินยอมจากคณะกรรมการประสานงานดานบริการ
อาเซียน และอาจสงผลใหไทยไมสามารถลงนามพิธีสารฯ ไดตามกําหนดเวลา รวมท้ังยังมีข้ันตอนการเสนอรัฐสภาเพ่ือขอความ
เห็นชอบสําหรับการลงนามดังกลาว ซี่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมขัดของหากไมมีการปรับปรุงขอผูกพัน
บริการโทรคมนาคมภายใตขอผูกพันชุดท่ี ๙ ของไทยในกรอบอาเซียน ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหเสนอพิธีสารฯ ไปเพ่ือขอความ
เห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป 
                ๒. เห็นชอบความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเก่ียวกับประเด็นการตีความเง่ือนไขท่ัวไป
ขอผูกพันบริการโทรคมนาคม ควรมีการหารือและซักซอมความเขาใจระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ และใหกระทรวงพาณิชยรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง พิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 
                       ๑.๑ เห็นชอบพิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน มีสาระสําคัญเปนการแกไขความตกลงวาดวย
การลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) เพ่ือระบุข้ันตอนการแกรายการขอสงวนไว
ชัดเจน โดยการเพ่ิมเอกสารภาคผนวกเพ่ือระบุข้ันตอนการแกไขรายการขอสงวน เพ่ือรองรับการแกไขรายการขอสงวนใน ๓ กรณี คือ 
                              ๑.๑.๑ กรณีท่ี ๑ การแกไขเพ่ือเปดเสรีเพ่ิมเติมตามกําหนดใน AEC Blueprint 
                              ๑.๑.๒ กรณีท่ี ๒ การแกไขเพ่ือเพ่ิมเติมมาตรการท่ีตกหลนใหครบถวนตามกฎหมาย ภายในระยะเวลา 
๑๒ เดือน นับจากวันท่ีความตกลง ACIA มีผลใชบังคับ (ภายใน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
                              ๑.๑.๓ กรณีท่ี ๓ การแกไขใหมาตรการเขมงวดข้ึนกวาเดิมหลังความตกลง ACIA มีผลใชบังคับครบ ๑๒ เดือน 
                    ๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนผูลงนามในพิธีสารฯ และตองไดรับหนังสือมอบอํานาจเต็ม 
(Full Powers) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
                    ๑.๓ ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสารสําหรับพิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน 
และแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือใหพิธีสารฯ มีผลใชบังคับ 
                ๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เก่ียวกับการแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงพิธีสารแกไขความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน เพ่ือใหสามารถดําเนินการ     
ตามความตกลงฯ โดยควรใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลความตกลงฯ ดังกลาว เพ่ือใหสามารถใชประโยชน รวมท้ัง
กําหนดมาตรการรองรับภายในประเทศไดตอไป ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การขอความเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนลงนามในขอตกลงทางการเงิน (Financial Agreement Special 

Edition - FA) ภายใตโครงการ EU Support  to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทางการเงิน [Financial Agreement Special Edition : FA) ภายใตโครงการ EU 
Support to Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE)] และภาคผนวก โดย (ราง) ขอตกลงทางการเงิน (FA) ภายใต
โครงการ EU SHARE เปนหนังสือยืนยันการยอมรับในขอผูกพันระหวางสหภาพยุโรปท่ีใหตออาเซียนเพ่ือจัดกิจกรรมยกระดับ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดบัประเทศและระดับภมูิภาคตามข้ันตอนและเง่ือนไขท่ีระบุใน Annex I และ II ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตอง
แกไขรางเอกสารดังกลาวท่ีมิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการไดโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
                ๒. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนลงนามใน (ราง) ขอตกลงทางการเงิน (FA) ภายใตโครงการ EU SHARE 
ในฐานะผูลงนามฝายอาเซียน 
                ๓. อนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการแจงเรื่องการใหความเห็นชอบของประเทศไทยตอสํานักเลขาธิการอาเซียน      
โดยดําเนินการผานกระทรวงการตางประเทศและคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญ่ีปุนวาดวยนโยบายความรวมมือดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุน วาดวยนโยบายความรวมมือดานความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ระหวางวันท่ี ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ท่ีประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นรวมกันระหวางรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุน ภายใตหัวขอตาง ๆ 
ประกอบดวย ประเด็นความสําเร็จท่ีผานมาของการประชุมอาเซียน-ญี่ปุน วาดวยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและ
หลักการท่ัวไปเพ่ือยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอรระหวางอาเซียนและญี่ปุน ความทาทายและความรวมมือเพ่ือสรางสภาวะ



             สรปุสาระส าคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 
 

 ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๖ 

แวดล้อมบนเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งความท้าทายและความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยบนโลกไซเบอร์  
ที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ 
                ๒. รัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นเห็นพ้องร่วมกันว่าเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานที่ส าคัญ       
ของกิจกรรมต่าง ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาความเช่ือมโยง และการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์เป็นเรื่องที่อาเซียนและญี่ปุ่นให้ความส าคัญ        
เพื่อปกป้องภัยคุกคามทางออนไลน์ โดยเน้นการก าหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความร่วมมือ
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาคให้มากข้ึน 
                ๓. ที่ประชุมได้มีการรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่น ว่าด้วยนโยบายความร่วมมือ   
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นที่จะ
ยกระดับความส าคัญและการตระหนักถึงความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยค านึงถึงระดับการพัฒนา        
ที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และทรัพยากรที่มีอยู่ และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของ
อาเซียนและญี่ปุ่นด าเนินการร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ การสร้าง
เครือข่ายทางสารสนเทศและการสื่อสารที่มั่นคงปลอดภัย และการยกระดับศักยภาพเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ คร้ังท่ี ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Minister on Agriculture 
and Forestry-AMAF) ครั้งท่ี ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้
กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF Plus Three) ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย      
ด้านการเกษตร (ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๖          
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน    
ด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน และเห็นชอบให้ใช้ทรัพยากรเพื่อเน้นการด าเนินงานให้บรรลุผลตามสิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Key Deliverables) และมาตรการ   
ที่ได้จัดล าดับความส าคัญไว้ รวมทั้งเห็นชอบให้เริ่มเตรียมงานท่ีจะด าเนินการหลังจากปี ๒๕๕๘ 
                ๒. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน 
(ASEAN Integrated Food Security Framework : AIFS Framework) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน 
(Strategic Plan of Action on Food Security : SPA-FS) ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และเห็นชอบให้จัดท า SPA-FS ระยะที่ ๒ ปี 
๒๕๕๗-๒๕๖๒ 
                ๓. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate 
Change : Agriculture and Forestry Towards Food Security (AFCC) ซึ่งมีการประชุมและการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
                ๔. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ รวมทั้งเห็นชอบมาตรฐาน
อาเซียนและเอกสารต่าง ๆ เพื่อการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียน และอ านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค 
                ๕. ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน (ASEAN Coordination Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) และเห็นชอบให้มีการหมุนเวียน
สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ ในประเทศสมาชิกอาเซียน ทุก ๆ ๔ ปี โดยเริ่มจากมาเลเซียเป็นประเทศแรก ตามด้วยไทย ทั้งนี้ ที่ประชุม
มอบหมายให้ส านักเลขาธิการอาเซียน โดยการสนับสนุนของ ASEAN Regional Support Unit (ASEAN-RSU) พิจารณา
รายละเอียดรูปแบบการด าเนินการและการเตรียมการที่จ าเป็น 
                ๖. ที่ประชุมสนับสนุนบทบาท ASEAN SPS Contact Points (ASCP) ในการประสานงานและติดตาม
ความก้าวหน้า การด าเนินงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitay : SPS) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานโดยคณะท างานด้านต่าง ๆ ภายใต้ AMAF และองค์กรอื่น ๆ ของอาเซียน 
                ๗. ที่ประชุมได้เริ่มด าเนินโครงการภายใต้ ASEAN-FAO MOU on Strengthening Cooperation in Agriculture 
and Forestry จ านวน ๓ โครงการ คือ (๑) TCP/RAS/3406(E) on Emergency Assistance for Surveillance of Influenza   
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๔๗ 

A (H7N9) Virus in Poultry and Animal Populations in Southeast Asia (๒) TCP/INT/3402(E) Emergency Support to 
Global and Coordinated Response to Influenza A (H7N9) Virus in Poultry and Other Animal Population และ    
(๓) Strengthening the capacity of ASEAN in coordination and monitoring of the implementation of ASEAN 
Integrated Food Security Framework (AIFS) and the Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS) 
                ๘. การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        
และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (MOU between ASEAN and China on Food and 
Agriculture Cooperation) ซึ่งอาเซียนและจีนเห็นชอบให้ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัย
ด้านอาหาร เครื่องจักรและเครื่องกลทางการเกษตร การฝึกอบรมและการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี ๒๓ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สรุปได้ ดังนี ้
                ๑. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๒๓ ได้แก่ การรับรองเอกสารผลลัพธ์ การสร้างประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ 
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ บทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และ
ประเด็นทะเลจีนใต้ 
                ๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งท่ี ๑๖ ได้แก่ การรับรองเอกสารผลลัพธ์ ความมั่นคง การค้าและการลงทุน 
การเสริมสร้างความเชื่อมโยง ความร่วมมือทางทะเล การบริหารจัดการภัยพิบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม 
                ๓. การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่ ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการภัยพิบัติ ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแลกเปลี่ยนเยาวชน 
                ๔. การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่ ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ประเด็นความมั่นคง 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมความเช่ือมโยง การบริหารจัดการภัยพิบัติ การศึกษา การแลกเปลี่ยนเยาวชน             
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสาธารณสุข 
                ๕. การประชุมสุดยอดอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๖ ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การเงิน ความเช่ือมโยง 
ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ การศึกษา และสาธารณสุข 
                ๖. การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งท่ี ๑ ได้แก่ ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน-ประชาชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                ๗. การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งท่ี ๑๑ ได้แก่ ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
ความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคง ความร่วมมือระดับภูมิภาค การเสริมสร้างความเช่ือมโยง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา      
การรื้อฟ้ืนมหาวิทยาลัยนาลันทา และการจัดตั้ง ASEAN-India Centre และ ASEAN-India Trade and Investment Centre 
                ๘. การประชุมสุดยอดอาเซียน-UN ครั้งที่ ๕ ได้แก่ ความสัมพันธ์อาเซียน-UN ประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจและ
การพัฒนา การส่งเสริมความเชื่อมโยง การบริหารจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิมนุษยชน 
                ๙. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๘ ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและการเงิน          
ความเชื่อมโยง ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ การศึกษา และสาธารณสุข 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง บทเพ่ิมเติมของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรป- 

อาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
                ๑. เห็นชอบต่อบทเพิ่มเติมของความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาค
ระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument : READI) โดยสาระส าคัญของบทเพิ่มเติมของความตกลงฯ 
ได้แก่ เพิ่มจ านวนเงินความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปอีก ๓.๓ ล้านยูโร จากเดิม ๔ ล้านยูโร รวมเป็นเงิน ๗.๓ ล้านยูโร โดยอาเซียน 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
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๔๘ 

จะใหการสนับสนุนในสวนท่ีมิใชเงินมูลคา ๒๕๐,๐๐๐ ยูโร รวมท้ังขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ READI จาก ๘๔ เดือน         
เปน ๑๐๘ เดือน ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสารท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของราชอาณาจักรไทย      
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
                ๒. อนุมัติใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในบทเพ่ิมเติมของความตกลงฯ และใหกระทรวง           
การตางประเทศแจงเรื่องการเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนลงนามในเอกสารดังกลาวผานคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
อาเซียน ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

 ๗.๓  เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการ 
  ระหวางประเทศ 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดผูนําเอเชียและแปซิฟกของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
    คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. อนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินในการเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําเอเชียและแปซิฟกของสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ จาก ๕๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท เปน ๗๖,๐๘๒,๔๒๐ บาท โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะบริหารจัดการภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    ๑.๒ เห็นชอบรางเอกสารวิสัยทัศนผูนํา (Leaders’ Vision) และรางแถลงการณท่ีประชุมสุดยอดผูนํา (Summit 
Communique) ซึ่งสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ไดยกรางข้ึน       
และไดผานการพิจารณาจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกแลว โดยรางเอกสารวิสัยทัศนผูนํา ระบุถึงการรับรูสภาพ
ปจจุบันและแนวโนมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เปนเครื่องมือสําคัญในการกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนรางแถลงการณท่ีประชุมสุดยอดผูนําฯ เนนย้ําประเด็นสําคัญ
ของวิสัยทัศนผูนําและการกําหนดประเด็นเรงดวนท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกตองเรงดําเนินการเพ่ือใหวิสัยทัศนผูนํา
สัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารท้ัง ๒ ฉบับ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของ
ฝายไทยและมิใชการแกไขในสาระสําคัญ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. สําหรับคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินคาใชจาย จํานวน ๒๑,๘๘๒,๔๒๐ บาท ใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) พิจารณาปรับแผน          
การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาดําเนินการตอไป โดยใหดําเนินการ          
ตามข้ันตอนของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการประชุม High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุม High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation ระหวางวันท่ี   
๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ท่ีประชุมรวมหารือตอแนวทางการบูรณาการความรวมมือตอขอริเริ่มการอํานวยความสะดวกการเดินทางภายใน
ภูมิภาคเอเปค ในประเด็นตาง ๆ ไดแก 
                    ๑.๑ ผลการศึกษาเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกการตรวจลงตราตอเศรษฐกิจ 
                    ๑.๒ โครงการแจงขอมูลผูโดยสารลวงหนา (Advanced Passenger Information Program) กอนท่ีผูโดยสาร
จะเดินทางผานแดนโดยการแบงปนขอมูลผูโดยสารทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะชวยลดความไมสะดวก
ของผูโดยสารในขณะดําเนินพิธีการตรวจคนเขาเมือง 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๔๙ 

                    ๑.๓ โครงการนักทองเท่ียวท่ีนาเช่ือถือ (Trusted Traveler Program : TTP) โดยมีแนวทางในการแยกประเภท
นักทองเท่ียวท่ัวไปซึ่งมีความเสี่ยงต่ํา หรือเปนนักทองเท่ียวท่ีนาเช่ือถือออกจากนักเดินทางท่ีมีแนวโนมเปนอาชญากร ซึ่งเปน
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
                    ๑.๔ หลักการทาอากาศยานท่ีเปนมิตรกับนักทองเท่ียว โดยเนนระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยี มาตรฐาน 
และความปลอดภัย 
                ๒. ท่ีประชุมรับรองแถลงการณรวมสําหรับการประชุม High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation 
               ๓. การหารือทวิภาคีระหวางผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเท่ียวและกีฬากับรัฐมนตรีคมนาคมและสื่อสาร
ของไตหวัน (H.E. Yeh Kuang Shin) ท้ังสองฝายเห็นชอบใหเจาหนาท่ีศึกษาความเปนไปไดในการหาแนวทางกระตุนการทองเท่ียว
ของท้ังสองประเทศ โดยเฉพาะการทองเท่ียวทางเรือสําราญ Cruise Tourism ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีเสนทางทองเท่ียวทางเรือสําราญ 
๒ เสนทาง คือ เสนทางอาวไทยมีเรือสําราญจากตางประเทศเดินทางมาแวะท่ีแหลมฉบังและเกาะสมุย ดานฝงอันดามันแวะพัก     
ท่ีเกาะภูเก็ต 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก คร้ังท่ี ๑๙๒ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางไปเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งท่ี ๑๙๒     
และการหารือระดับทวิภาคี ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันท่ี ๒๘ กันยายน-๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ สรุปได ดังน้ี 
             ๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวสุนทรพจนตอท่ีประชุมเต็มคณะ โดยกลาวถึงนโยบายของรัฐบาล
ไทยท่ีไดกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนวาระแหงชาติ พรอมท้ังสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการรวมผลิตบุคลากร    
ตามความตองการของตลาดแรงงาน และใหมีการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนในสายอาชีวศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับสายสามัญ นอกจากน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการจะไดรวมมือกับองคการยูเนสโกจัดการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกในประเทศไทย ไดแก การประชุม
ระดับโลกวาดวยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ ระหวางวันท่ี ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ การประชุมวาดวยความเปนพลเมืองโลก 
ระหวางวันท่ี ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และการประชุมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกวาดวยการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ในชวงกลางป ๒๕๕๗ 
                ๒. ท่ีประชุมฯ รับทราบการดําเนินโครงการตาง ๆ ภายใต ๕ สาขาหลัก ของยูเนสโก ไดแก สาขาการศึกษา สาขา
วิทยาศาสตรธรรมชาติ สาขาสังคมและมนุษยศาสตร สาขาวัฒนธรรม และสาขาสื่อสารมวลชน โดยการดําเนินโครงการในภาพรวมจะเนน
ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ และเพ่ิมเครือขายความรวมมือเพ่ือลดคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ี องคการยูเนสโกไดใช    
เงินงบประมาณปกติเพ่ือดําเนินการในโครงการตาง ๆ รอยละ ๗๓ คือ ๓๗๗.๙ ลานดอลลารสหรัฐ จากท่ีตั้งไวท่ี ๕๑๗.๖ ลานดอลลารสหรัฐ 
                ๓. ท่ีประชุมฯ ไดมีการเลือกตั้งผูอํานวยการใหญของยูเนสโก ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งปรากฏวา นาง Irina 
Gueorguieva Bokova ชาวบัลแกเรีย เปนผูชนะการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหญยูเนสโก เปนสมัยท่ีสอง 
                ๔. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน รุนท่ี ๓ จํานวน  ๔๑ คน 
ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Institute Universitaire de Technologie : IUT) มหาวิทยาลัย Le Mans ซึ่งขณะน้ีไดมี     
การจัดเตรียมใหนักเรียนเหลาน้ีเขาศึกษาหลักสูตรเตรียมความพรอมดานภาษาและวิชาการ ณ ศูนยภาษา สังกัดสถาบัน IUT  
มหาวิทยาลัย Le Mans 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค คร้ังท่ี ๒๕ และการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี ๒๑ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

การคาและการลงทุน 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

                ๑. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี ๒๕ และการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๑ ในสวนท่ี
เก่ียวของกับการคาและการลงทุน ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีประเด็นสําคัญสรุปได ดังน้ี 
                    ๑.๑ ตอตานมาตรการกีดกันทางการคา (Protectionist measures) ขยายเวลาท่ีจะคง (standstill) การไมนํา
มาตรการใหม ๆ ท่ีเปนการปกปองทางการคามาใชจนถึงป ๒๕๕๙ และเรียกรองใหสมาชิกองคการการคาโลก (WTO)          
แสดงเจตจํานงทางการเมืองและความยืดหยุนเพ่ือใหการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก ครั้งท่ี ๙ (The 9th WTO Ministerial 
Conference : MC9) เมื่อวันท่ี ๓-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บรรลุผลสําเร็จ สนับสนุนการเจรจา



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๐ 

ขยายขอบเขตสินคาภายใตความตกลงวาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement : ITA Expansion) 
ใหสามารถหาขอสรุปไดกอน MC9 โดยไดผลลัพธท่ีมีคุณคาเชิงพาณิชย นาเช่ือถือ ปฏิบัติได และสมดุล 
                    ๑.๒ ยืนยันการลดภาษีสินคาสิ่งแวดลอมของเอเปคใหเหลือรอยละ ๕ หรือต่ํากวา ภายในป ๒๕๕๘ และ
เห็นชอบการจัดตั้งเวทีหุนสวนภาครัฐและเอกชนเรื่องสินคาและบริการสิ่งแวดลอม (APEC Public-Private Partnership on 
Environmental Goods and Services : PPEGS) เพ่ือหารือประเด็นดานการคาและการลงทุนในอุตสาหกรรมดานสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนใหการสงเสริมการคาสินคาท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและท่ัวถึงโดยการพัฒนาชนบทและบรรเทา         
ความยากจน นอกจากน้ี ตอตานและยกเลิกมาตรการท่ีกอใหเกิดการบิดเบือนทางการคา ใหความสําคัญกับเรื่องมาตรการท่ีไมใช
ภาษี (non-tariff measures : NTMs) และใหการรับรองแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการสรางงานและเพ่ิมขีดความสามารถทาง        
การแขงขัน (APEC Best Practices to Create Jobs and Increase Competitiveness) เพ่ือเสนอแนะนโยบายการสรางงาน 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แทนการใชมาตรการกําหนดเง่ือนไขใหใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ 
                    ๑.๓ รับรองแผนงานดานความเช่ือมโยงในกรอบเอเปค (APEC Framework on Connectivity) ประกอบดวย
ความเช่ือมโยง ๓ ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานสถาบัน และความเช่ือมโยงระหวางประชาชน และเพ่ือบรรลุเปาหมายปรับปรุง
ประสิทธิภาพหวงโซอุปทานของเอเปคใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๘ ไดจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเช่ือมโยงหวงโซอุปทาน    
(APEC Trade and Investment Liberalization Sub-Fund on Supply Chain Connectivity) เพ่ือใชสําหรับกิจกรรม
เสริมสรางศักยภาพบุคลากร 
                    ๑.๔ สงเสริมบทบาทสตรีและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพ่ือการมีสวนรวมมากข้ึนในระบบ
เศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนและตลาด สงเสริมความเปนสากล ใหความรูเรื่องการเงิน และการคุมครองผูบริโภค 
ตลอดจนใหความสําคัญกับความมั่นคงทางนํ้า พลังงาน และทางอาหาร โดยสงเสริมความรวมมือและนโยบายแบบบูรณาการ 
                ๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และขอสังเกตของกระทรวงการคลัง เก่ียวกับการประสานงานอยางใกลชิดกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายตาง ๆ ภายในเวลาท่ีกําหนด การดําเนินการลดภาษีสินคา
สิ่งแวดลอมของเอเปค ใหรับฟงความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน รวมท้ังพิจารณามาตรการเยียวยาเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการเขาถึงการคาบริการ [APEC Services Trade Access Requirements 
(STAR) Database] ควรมีการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ (Trade in Health Services) อยางรอบคอบในทุกกรอบความรวมมือ 
รวมท้ังทาทีของประเทศไทยในการสนับสนุนการเจรจาขยายขอบเขตสินคาภายใตความตกลงวาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Agreement : ITA Expansion) เพ่ือใหสามารถหาขอสรุปไดกอนการประชุม MC9 ควรอยูบน
พ้ืนฐานของความยืดหยุนและระดับการพัฒนาดาน IT ท่ีแตกตางกัน และไมควรมีผลกระทบตอรายการสินคาออนไหวของความตกลง 
การคาเสรีในกรอบอ่ืน ๆ ท่ีไดลงนามไปแลว รวมถึงตองคํานึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม IT ภายในประเทศ และการปฏิบัติไดจริง
ตามกระบวนการศุลกากร เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําความตกลงในการเปนประเทศเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาแหงภาคีสถาบันปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตระหวางประเทศ (International Anti - Corruption Commission : IACA) คร้ังท่ี ๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เสนอ 
ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบในหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือจัดทําความตกลงในการเปนประเทศเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาแหงภาคี 
สถาบันปองกันและปราบปรามการทุจริตระหวางประเทศ (International Anti-Corruption Commission : IACA) ครั้งท่ี ๒     
ซึ่งจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (United Nations 
Conference Centre) และรางหนังสือตอบรับของฝายไทย 
                    ๑.๒ อนุมัติใหผูแทนไทยประจํา IACA เปนผูลงนามในหนังสือตอบรับของฝายไทย 
                    ๑.๓ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขความตกลงฯ ดังกลาว ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัด           
ตอผลประโยชนของประเทศไทย ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๑ 

                ๒. ใหสํานักงาน ป.ป.ช. ปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) โดยหากผูลงนามมิใช
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะตองไดรับหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ท่ีออกโดย
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม) ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การบริจาคเงินในการเพ่ิมทุนของสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ คร้ังท่ี ๑๗ ของธนาคารโลก 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) เพ่ือเปนผูบริจาค
ในการเพ่ิมทุนของสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ (International Development Association : IDA) ครั้งท่ี ๑๗ (IDA17) 
ใหแกธนาคารโลก กอนการประชุมเพ่ิมทุนรอบท่ี ๔ ในวันท่ี ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
                    ๑.๒ ใหผูแทนกระทรวงการคลังแสดงเจตจํานง (Pledge) ดวยวาจาและแจงจํานวนเงินบริจาคเปนสกุลเงินบาท 
จํานวน ๑๕๐ ลานบาท ในการประชุมเพ่ิมทุนรอบท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 
                    ๑.๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามใน Instrument of Commitment (IOC) ภายในวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 
                    ๑.๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในตั๋วสัญญาใชเงินคลัง (Promissory Notes) ประเภทจายเงิน
เมื่อทวงถามและไมมีดอกเบ้ีย จํานวน ๓ ฉบับ ภายในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
                ๒. ใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตามแผนการชําระ
เงินบริจาคเปนรายปตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การรับรองรางปฏิญญาลิมาวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนและครอบคลุม 
           คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบรางปฏิญญาลิมาวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและครอบคลุม (Lima Declaration for 
Inclusive and Sustainable Industrial Development) 
                    ๑.๒ อนุมัติใหหัวหนาคณะผูแทนไทยหรือผูแทนท่ีเขารวมการประชุมสมัยสามัญ (General Conference : GC) 
ครั้งท่ี ๑๕ ขององคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO 
ซึ่งจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒-๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ใหการรับรองรางปฏิญญาฯ ดังกลาว ท้ังน้ี การรับรอง
ปฏิญญาฯ จะทําให UNIDO ตองปรับบทบาทการดําเนินงานใหเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีภารกิจท่ีสําคัญคือ การยกระดับคุณภาพชีวิต   
ของประชาชนในประเทศท่ียากจน ผานการเผยแพรความรู ทักษะ ขอมูล และเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือสงเสริมและกระตุนการจางงาน 
สนับสนุนเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันอยางเสรี และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย ไปสูการเปนองคกรใหความชวยเหลือทางเทคนิคการฝกอบรม 
การเสนอแนะนโยบายและขอแนะนํา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูและการปฏิบัติการท่ีเปนเลิศใหแกประเทศสมาชิก เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและครอบคลุม 
                    ๑.๓ หากมีการปรับเปลี่ยนถอยคําของรางปฏิญญาฯ ท่ีไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญหรือท่ีไมขัดตอ
ผลประโยชนของประเทศ กอนท่ีจะมีการรับรองเอกสารดังกลาว ใหคณะผูแทนไทยสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

                ๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เก่ียวกับประเด็นรางปฏิญญาฯ จะเขาขายการพิจารณาตาม ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
หรือไม เห็นควรใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเห็นควรจัดทําแผนงาน/กิจกรรมท่ีจะใช
ประโยชนจากรางปฏิญญาฯ อยางเปนระบบ และประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานท่ีหนวยงานตาง ๆ        
จะขอรับการสนับสนุนตามเง่ือนไขของปฏิญญาฯ รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีรับทราบเปนระยะ ๆ           
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๒ 

 ๗.๔ กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ 
  กลุมประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก  
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแหงสหพันธรัฐรัสเซีย

วาดวยความรวมมือดานพลังงาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
  ๑. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงพลังงานแหงราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงพลังงานแหงสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยความรวมมือดานพลังงาน โดยมีสาระสําคัญท่ีระบุสาขาความรวมมือดาน
พลังงาน ไดแก นํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน ไฟฟา พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก และความ
รวมมืออ่ืน ๆ ท่ีเห็นชอบรวมกัน และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน) เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ 
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ใหกระทรวงพลังงานหารือรวมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรือ่งน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรฐัมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ  
  ๒. รางบันทึกความเขาใจฯ ไมตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามบันทึกความเขาใจฯ 
ตามความเห็นชอบของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทย 

และกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีนวาดวยความรวมมือดานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย         

แหงราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วาดวยความรวมมือดานสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Memorandum of Understanding between the Department 
of Intellectual Property, Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand, and the Department of Science and 
Technology, the General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine of the People’s Republic 
of China on Cooperation in the Areas of Geographical Indications) ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาแหงราชอาณาจักไทยไดลงนามในบันทึกความเขาใจฯ กับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแลกเปลี่ยนเอกสารทางไปรษณีย 
เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เปนการลงนามในตนฉบับคู ๓ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน มีผลบังคับใชตั้งแต
วันลงนาม และฝายจีนไดสงเอกสารการลงนามท่ีครบถวนถึงกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
                ๒. บันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมมือดานสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรระหวางกรมทรัพยสินทางปญญา         
แหงราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบคลุมความรวมมือดานตาง ๆ เชน 
การแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ การจัดสัมมนา ฝกอบรม โครงการนํารองเพ่ือคุมครองและจดทะเบียนสินคาสิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Indications : GIs) ระหวางกัน การเยี่ยมแหลงผลิตสินคา GIs การจัดแสดงสินคา GIs การบริหารจัดการ 
การควบคุมและการตรวจสอบการจดทะเบียนสินคา GIs และการจัดโครงการฝกอบรมภาคธุรกิจ เปนตน มีผลเปนระยะเวลา ๖ ป 
และจะตออายุออกไปอีก ๒ ป โดยอัตโนมัติจนกวาคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงจะบอกเลิกโดยการบอกกลาวเจตนาเปนลายลักษณ
อักษรไปยังคูสัญญาอีกฝายเปนระยะเวลาลวงหนาอยางนอย ๒ เดือน 
 
 
 
 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวางกระทรวงการตางประเทศแหง

ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือแหงสาธารณรัฐรวันดา 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

                ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ อนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิภาคีระหวางกระทรวง            
การตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือแหงสาธารณรัฐรวันดา (Memorandum of 
Understanding on the Establishment of Bilateral Consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom 
of Thailand and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of the Republic of Rwanda) โดยบันทึกความเขาใจฯ     
มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกรอบการปรึกษาหารืออยางเปนทางการเปนประจําในระดับปลัดกระทรวงหรือผูแทน เพ่ือทบทวน
ความสัมพันธทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย วิชาการ วัฒนธรรมและกงสุล 
อันจะนํามาซึ่งการกระชับความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐรวันดาใหแนนแฟนยิ่งข้ึน ท้ังน้ี บันทึกความเขาใจฯ 
จะมีผลใชบังคับในวันท่ีลงนาม 
                    ๑.๒ อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนาม
ในบันทึกความเขาใจฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
                ๒. สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาใชจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายอ่ืน รายการคาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติตามความจําเปน       
และเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การจัดทําบันทึกความเขาใจเร่ืองความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงินกับหนวยขาวกรองทางการเงิน

แหงราชอาณาจักรกัมพูชา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เสนอ ดังน้ี 
             ๑. ใหสํานักงาน ปปง. จัดทําความตกลงกับหนวยขาวกรองทางการเงินแหงราชอาณาจักรกัมพูชา (The National Bank 
of Cambodia) โดยใชรางบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท่ีปรับปรุงใหมเปนตนแบบสําหรับการตกลงใหความรวมมือฯ 
                ๒. ใหเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. เปนผูลงนามบันทึกความเขาใจฯ 
                ๓. ใหสํานักงาน ปปง. ใชดุลยพินิจแกไขไดโดยมิตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก หากเปนการแกไข     
เพียงเล็กนอยท่ีไมกระทบตอสารัตถะของรางบันทึกความเขาใจฯ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยวาดวยความรวมมือ

ดานพลังงาน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานและรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยวาดวยความรวมมือดานพลังงาน (Memorandum of Understanding between the Government of 
Turkmenistan and the Government of the Kingdom of Thailand on Energy Cooperation) โดยสาระสําคัญของ      
รางบันทึกความเขาใจฯ ระบุถึงความรวมมือดานพลังงานในสาขาตาง ๆ ไดแก นํ้ามัน กาซธรรมชาติ ไฟฟา การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และความรวมมืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานนโยบาย ดานโอกาสการลงทุน ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรดานพลังงานของท้ังสองประเทศ 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๔ 

                ๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน)  
เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ 
                ๓. ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มใหแกผูลงนาม 
                ๔. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ เพ่ือให
สอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงพลังงานหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแหงเติรกเมนิสถาน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
               ๑. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แหงเติรกเมนิสถาน (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and 
the Government of Turkmenistan on Technical Cooperation) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ  
ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ การสงคณะผูแทนไทยไปศึกษา ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา การแลกเปลี่ยนการไปปฏิบัติงาน   
ของผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ อาสาสมัคร และอํานวยความสะดวกในการฝกอบรม สงเสริมการศึกษา รวมท้ังจัดทําโครงการ          
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การใหความชวยเหลือในโครงการเฉพาะตางๆ ในสาขาท่ีมีความสําคัญตามนโยบาย
ของแตละฝาย และในสาขาท่ีเปนความสนใจรวมกัน รวมถึงความชวยเหลือในรูปแบบอ่ืนท่ีตกลงรวมกัน 
                ๒. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนาม        
ในบันทึกความเขาใจฯ 
                ๓. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชเน้ือหาสาระสําคัญของบันทึก   
ความเขาใจฯ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การลงนามในรางพิธีสารสรุปความตกลงเปดตลาดทวิภาคีระหวางประเทศไทยและเซเชลสภายใตกระบวนการภาคยานุวัติ
 เปนสมาชิกองคการการคาโลกของเซเชลส 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังน้ี 
 ๑.๑ เห็นชอบในสารัตถะของรางพิธีสารสรุปความตกลงเปดตลาดทวิภาคีระหวางประเทศไทยและเซเชลสภายใต
กระบวนการภาคยานุวัติเปนสมาชิกองคการการคาโลกของเซเชลส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประเทศไทยเรงรัดกระบวนการลงนาม   
ในพิธีสารสรุปความตกลงฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใหประเทศอ่ืน ๆ เขาใจผิดวาการดําเนินการลาชาของประเทศไทย มีวัตถุประสงค
เพ่ือกีดกันการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกของเซเชลส 
 ๑.๒ ใหเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก หรือผูแทนเปนผูลงนามในพิธีสารฯ 
 ๒. ทั้งนี้ ไมตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามพิธีสารฯ ตามความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 ๓.ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเก่ียวกับ  
การประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบและศึกษากฎ ระเบียบ และมาตรการทางดานการคาและการลงทุนของเซเชลส เพ่ือใหสามารถ  
ใชประโยชนจากขอตกลงทางการคาไดโดยไมเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 
 
 
 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๕ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การลงนามในรางความตกลงวาดวยความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลไทยและภูฏาน 

คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
              ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบในสารัตถะของรางความตกลงวาดวยความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลไทย
และภูฏาน (Trade Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Royal Government 
of Bhutan) โดยรางความตกลงฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมสาขาความรวมมือทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ ประกอบดวย 
                          ๑.๑.๑ ความรวมมือดานการคา/การลงทุน การอํานวยความสะดวกทางการคา การทองเท่ียว          
การกอสราง ดานสุขภาพ/การรักษาพยาบาล การศึกษา ดานพลังงาน ดานโลจิสติกส รวมท้ังการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) 
                          ๑.๑.๒ การยกเวนภาษีนําเขาสําหรับสินคาท่ีนําเขามาช่ัวคราวเพ่ือใชเปนตัวอยาง/สินคาโฆษณาท่ีไมมี
มูลคาเชิงพาณิชย เครื่องมือ/ช้ินสวนสําหรับการประกอบและซอมแซม และสินคาสําหรับแสดงในงานแสดงสินคาซึ่งจะตองสงกลับไป 
(Re-export) โดยใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของแตละภาคี 
                          ๑.๑.๓ การจัดตั้งคณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee : JTC) เพ่ือทบทวนการดําเนินการ   
ตามความตกลงทางการคาฉบับน้ี พิจารณาแนวทางขยายการคาระหวางกัน และจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการคาระหวางกัน 
                          ๑.๑.๔ การสงเสริมและอํานวยความสะดวกการติดตอทางธุรกิจระหวางบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล   
ผานการแลกเปลี่ยนการเยือนและสงเสริมการเปดสาขาธุรกิจในแตละภาคี โดยใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของ
แตละภาคี 
                    ๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูแทนเปนผูลงนามในรางความตกลงฯ 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหผูลงนามตามความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
                ๓. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ และเรงสรางความเขาใจกับภาคเอกชนในรายละเอียดของความตกลงฯ 
เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากความรวมมือทางการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามประเมินผลเพ่ือขยายไปสูความรวมมือ
ในดานอ่ืน ๆ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานวาดวยการยกเวน  

การตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                ๑. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงเติรกเมนิสถานวาดวยการยกเวน
การตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูต (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand 
and the Government of Turkmenistan on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports) 
โดยสาระสําคัญของความตกลงฯ เปนการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเขา-ออก เดินทางผาน และพํานักอาศัย 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตของประเทศคูภาคี โดยผูถือหนังสือเดินทางดังกลาวสามารถพํานักในประเทศผูรับไดไมเกิน ๓๐ วัน 
นับจากวันท่ีเดินทางเขามา อยางไรก็ตาม ประเทศคูภาคีสามารถสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการยกเวนการตรวจลงตราไดดวยเหตุผล
ดานความมั่นคงแหงชาติ ผลประโยชนแหงชาติ ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และสาธารณสุข 
                ๒. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
ความตกลงฯ 
                ๓. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางความตกลงฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนและนโยบายของราชอาณาจักรไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 

 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางแถลงการณรวมวาดวยโครงการความรวมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานรถไฟโดยแลกเปลี่ยน

กับสินคาเกษตรจากประเทศไทย  (Joint Statement on the Governmental Cooperation Project on the Railway 
Infrastructure Development in Exchange of Agricultural Products from Thailand)  

            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. รับทราบผลการหารือระหวางฝายไทยและฝายจีนเก่ียวกับความรวมมือระหวางสองประเทศในการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินคาเกษตรจากประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานรถไฟในประเทศไทยโดยแลกเปลี่ยนกับสินคาเกษตรจากประเทศไทย (ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ  

                 ๒. ในการดําเนินการตามผลการหารือดังกลาว ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวง         
การตางประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย เปนตน ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และ      
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางถอยแถลงรวมในโอกาสประธานาธิบดีเติรกเมนิสถานเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบรางถอยแถลงรวม (Joint Statement) ระหวางไทย-เติรกเมนิสถาน ในโอกาสเยือนประเทศไทย    
อยางเปนทางการของประธานาธิบดีเติรกเมนิสถาน ระหวางวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยเอกสารถอยแถลงรวมฯ 
มีสาระสําคัญเพ่ือเปนการยืนยันเจตนารมณรวมและแสดงความมุงมั่นของรัฐบาลไทยและเติรกเมนิสถานในการกระชับ
ความสัมพันธระหวางท้ังสองประเทศดานความสัมพันธในกรอบทวิภาคี และความรวมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี และอนุมัติ
ใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองรางถอยแถลงรวมฯ 
                ๒. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางถอยแถลงรวมฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชน
ของประเทศไทยกอนมีการเผยแพรถอยแถลงรวมฯ ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงบรูไนดารุสซาลามวาดวยการยกเวนการตรวจ

ลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบตอรางหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแหงบรูไนดารุสซาลามวาดวย
การยกเวนการตรวจลงตราสําหรบัผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสอืเดินทางราชการ (Exchange of Notes between the Government 
to the Kingdom of Thailand and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam 
on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official Passports) ซึ่งเปนเอกสารกําหนดกรอบความรวมมือวาดวย
การยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหวางกัน เพ่ือกระชับความสัมพันธฉันมิตร 
และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขา แวะผาน และพํานักอยูในดินแดนของท้ังสองประเทศเปนระยะเวลาไมเกิน ๓๐ วัน 
รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขการเดินทางเขาและออก โดยการดําเนินการดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการประติบัติตางตอบแทน 
 ๒. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนามในรางหนังสือ
แลกเปลี่ยนดังกลาว 
 ๓. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ 
เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
 
 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอความเห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางย่ังยืน 

ภายใตความรวมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Project 
on Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะท่ี ๒ (Verbal Note) 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบการจัดทํารางหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน 
ภายใตความรวมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Sustainable Port 
Development in the ASEAN Region : SPD) ระยะท่ี ๒ (Verbal Note) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓ ป ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๖-
ธันวาคม ๒๕๕๘ 
                    ๑.๒ เห็นชอบการจัดทํารางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือในภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน 
ภายใตความรวมมือเชิงวิชาการระหวางอาเซียน-เยอรมนี ระยะท่ี ๒ (ASEAN-German Technical Cooperation Sustainable 
Port Development in the ASEAN Region : SPD) 
                    ๑.๓ เห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรางความตกลงฯ 
แทนประเทศไทย ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารดงักลาวในประเด็นท่ีไมใชหลักการสําคัญ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของเลขาธิการอาเซียนหรือผูท่ีเลขาธิการอาเซียนมอบหมายเปนผูใชดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
                    ๑.๔ ใหกระทรวงการตางประเทศแจงสํานักเลขาธิการอาเซียนผานคณะผูแทนไทยถาวรประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา 
เก่ียวกับการใหความเห็นชอบของรัฐบาลไทยตอรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรางความตกลงฯ และใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทน
เปนผูลงนามในรางเอกสารดังกลาว 
                ๒. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสํานักงบประมาณ เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการทําความตกลงระหวางประเทศโดยอาเซียนท่ีกําหนดใหรัฐบาลไทย
จะตองยินยอมผานคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา ในการลงนามรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ โดยสวนราชการ 
เจาของเรื่องจะตองเสนอรางหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนาม
ในรางหนังสือแลกเปลี่ยนดังกลาว และภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนดานสิ่งแวดลอมไดมีการจัดทําระบบ Manifest System 
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกลไกของอาเซียนเพ่ือสงเสริมการเฝาระวังและติดตามการลักลอบท้ิงของเสียท่ีผิดกฎหมาย รวมท้ังการท้ิงของเสีย
จากการเดินเรือทะเล (ASEAN Mechanism to Enhance Surveillance against Illegal Desludging and Disposal of Tanker 
Sludge at Sea) โดยเปนหลักการรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ดังน้ัน ในการดําเนินโครงการควรนําเรื่องระบบ Manifest System 
มาพิจารณาดวย นอกจากน้ี เห็นควรใหกระทรวงคมนาคม และการทาเรือแหงประเทศไทย ในฐานะผูกํากับดูแลและบริหารทาเรือ 
นําองคความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับทาเรือแหงอ่ืนภายในประเทศ เพ่ือยกระดับการบริการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ         
ในมาตรฐานเดียวกัน ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป คร้ังท่ี ๑๑ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                 ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบรางถอยแถลงของประธาน (Chair’s Statement) ฉบับวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ สําหรับ
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี ๑๑ (the 11

th 
ASEM Foreign Ministers’ Meeting : ASEM FMM 11)      

โดยรางถอยแถลงฯ เปนการแถลงเจตนารมณทางการเมืองและนโยบายท่ีมีนัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ ประกอบกับ
การเขารวมการประชุมและรวมรับรองเอกสารผลการประชุม ASEM FMM 11 เปนการสะทอนทาทีและเจตนารมณรวมกันระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศสมาชิก ASEM 
                    ๑.๒ อนุมัติใหผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทย หรือผูแทน 
รับรองเอกสารดังกลาว 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๕๘ 

                    ๑.๓ หากมีการปรับเปลี่ยนถอยคําของรางเอกสารผลการประชุม ASEM FMM 11 ท่ีไมสงผลกระทบ           
ตอสาระสําคัญ หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทยกอนจะมีการรับรองเอกสารดังกลาว ใหกระทรวงการตางประเทศ
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
                ๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเห็นควรพิจารณา
จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรวมมือกับประเทศสมาชิก ASEM ในดานท่ีมีความสนใจรวมกัน รวมท้ังปรับปรุงถอยคํา   
ในเอกสารดังกลาวเพ่ือใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรปวาดวยความรวมมือ

ดานการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ ดังน้ี 
 ๑.๑ การจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรปวาดวยความรวมมือ
ดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Letter of Intent between the Kingdom of Thailand and the European Union on Cooperation 
in the Field of Sustainable Tourism) โดยหนังสือแสดงเจตจํานงฯ มีสาระสําคัญเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลการทองเท่ียวของท้ังสองฝาย
ดานการบริการการทองเท่ียว การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และการแขงขันดานการทองเท่ียว รวมท้ังเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของหนวยงานดานการทองเท่ียวของท้ังสองฝายและผูมีสวนได
สวนเสีย รวมถึงฝายวิชาการดานการอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ การลงทุนขนาดกลางและขนาดยอม 
การฝกอบรม การปรับปรุงการบริการดานการทองเท่ียว ท้ังน้ี หากกอนการลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางหนังสือ
แสดงเจตจํานงฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี 
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 ๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนผูลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ (โดยระบุ
ตําแหนง) ในโอกาสการเยือนไทยของนาย Antonio Tajani รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และกรรมาธิการดานอุตสาหกรรม
และกิจการวิสาหกิจและคณะ ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ๒. ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารับขอสังเกตของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเห็นควรพิจารณาความสอดคลอง
และเช่ือมโยงกันในเน้ือหาของกรอบนโยบายดานการทองเท่ียว (Communication on Tourism) เพ่ือกําหนดความรวมมือดานการทองเท่ียว 
ท่ีอยูในความสนใจรวมกันท่ีจะเปนประโยชนกับท้ังสองฝาย และควรพิจารณาประเด็นท่ีเช่ือมโยงท่ีมีผลกระทบทางออม (Indirect 
Impacts) กับเรื่องการทองเท่ียว เชน ความปลอดภัยของยานพาหนะสําหรับนักทองเท่ียว การคุมครองสิทธ์ิของนักทองเท่ียว 
รวมถึงการแขงขันในธุรกิจทองเท่ียว การเปดตลาดการบริการดานการทองเท่ียว ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการหารือเชิงนโยบายดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมระหวาง

สหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการหารือเชิงนโยบายดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ระหวางสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย (Letter of Intent on an SME Policy Dialogue between the European Union 
and the Kingdom of Thailand) ในระหวางการเยือนราชอาณาจักรไทยของนาย Antonio Tajani รองประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการยุโรปดานอุตสาหกรรมและกิจการวิสาหกิจ ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยหนังสือ
แสดงเจตจํานงฯ มีสาระมุงเนนการหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลในดานนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
การสงเสริมใหเกิดพันธมิตรทางธุรกิจระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ท้ังน้ี หากกอนการลงนามมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
กระทรวงอุตสาหกรรม หารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ 
แทนคณะรัฐมนตรีโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๕๙ 

                    ๑.๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ดังกลาว 
                ๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทางในการสนับสนุนและ
สงเสริมใหกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ท่ีมีศักยภาพของตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทยใหมากยิ่งข้ึน  
                ๓. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของผูประกอบการภาคเอกชนดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในความรวมมือระหวางสหภาพยุโรป
กับราชอาณาจักรไทยมากข้ึน เพ่ือนําไปสูการเช่ือมโยงทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพระหวางกัน โดยใหความสําคัญกับการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือนําไปสูการขยายความรวมมือท่ีจะมีมากข้ึนในอนาคต ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงวาดวยการยกระดับความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวาง

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการตางประเทศและพาณิชยแหงนิวซีแลนด 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
 ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ 
 ๑.๑ การจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent : LOI) วาดวยการยกระดับความรวมมือ
ดานการทองเท่ียวระหวางกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการตางประเทศและพาณิชย     
แหงนิวซีแลนด โดยหนังสือแสดงเจตจํานงฯ มีสาระสําคัญคือ พัฒนาและสงเสริมความรวมมือดานการทองเท่ียว อํานวยความสะดวก
ดานการทองเท่ียวและสงเสริมการเดินทางใหกับประชาชนของท้ังสองประเทศ สนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูลดานการทองเท่ียว 
รวมท้ังสถิติและสื่อประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว สงเสริมและยกระดับการทองเท่ียวและกิจกรรมของท้ังสองประเทศ 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการบริการและการทองเท่ียว ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความเห็นดานการทองเท่ียวภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการรวมระดับรัฐมนตรีไทย-นิวซีแลนด ท้ังน้ี หากกอนการลงนาม    
มีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 ๑.๒ ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
วาดวยการยกระดับความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวางกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
การตางประเทศและพาณิชยแหงนิวซีแลนด (โดยระบุตําแหนง) ในโอกาสการเยือนไทยของนายจอหน คีย นายกรัฐมนตรี         
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวนิวซีแลนด ระหวางวันท่ี ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ๒. ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาแกไขปรับปรุงถอยคําในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ          
ใหครบถวน ถูกตองตรงตามฉบับภาษาไทย กอนการลงนามตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง แถลงขาวรวม (Joint Press Statement) ในระหวางการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี

นิวซีแลนด 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบรางแถลงขาวรวม (Joint Press Statement) ไทย-นิวซีแลนด ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรี
นิวซีแลนดเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ระหวางวันท่ี ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยรางแถลงขาวรวมฯ มีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศ และการตอยอดผลการเยือนนิวซีแลนดอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมท้ังผลักดันความรวมมือทวิภาคีในมิติดานตาง ๆ อาทิ การคาและการเช่ือมโยงธุรกิจ การศึกษา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการทองเท่ียว ตลอดจนความรวมมือในกรอบพหุภาคี นอกจากน้ี ยังสะทอนถึง
ความสัมพันธและความรวมมอือันแนนแฟนตลอด ๕๗ ป นับตั้งแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยและนิวซีแลนด 
                    ๑.๒ อนุมัติใหนายกรัฐมนตรีรวมรับรองแถลงขาวรวมฯ 
                    ๑.๓ หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงเอกสารในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผลประโยชนของ
ประเทศไทย ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๐ 

                ๒. ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมายให
ดําเนินการตามผลการเยือนนิวซีแลนดอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
(เรื่อง สรุปผลการเยือนนิวซีแลนดอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี) รายงานความคืบหนาในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ไปยังกระทรวงการตางประเทศโดยดวนดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ระหวางวันท่ี ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือเขารวมการประชุม The Second 
FAO Ministerial Meeting on International Food Prices ณ องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations - FAO) ณ สาธารณรัฐอิตาลี และเดินทางไปรวมการหารือกับผูนําเขาสินคา
อาหารและสินคาเกษตรของไทย รวมท้ังศึกษาดูงานแสดงสินคางาน Anuga 2013 ณ เมืองโคโลญจน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปได ดังน้ี 
  ๑. การประชุม The Second FAO Ministerial Meeting on International Food Prices เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐอิตาลี 
 ๑.๑ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ไดกลาว
สุนทรพจนเก่ียวกับเรื่องระดับราคาและความผันผวนของราคาอาหารโลก เนนถึงการกําหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูก (Agricultural 
Zoning) ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายดังกลาวข้ึนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสินคาเกษตรโดยการถายทอดความรูใหแก
เกษตรกรในดานการคัดเลือกพืชใหมีความเหมาะสมกับสภาพดินและสภาพภูมิอากาศเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและจํานวนมากข้ึน 
ซึ่งนโยบายดังกลาวทําใหประเทศไทยสามารถบริหารจัดการอุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) ของสินคาเกษตรและอาหาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการอาหารของผูบริโภคได นอกจากน้ี ประเทศ
ไทยยังริเริ่มดําเนินโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือความมั่นคงทางอาหารแหงภาคพ้ืนเอเชีย (ASEAN Food Security Information 
System) เพ่ือสนับสนุนขอมูลอุปทานของสินคาเกษตรซึ่งนําประยุกตใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการลดการผันผวน
ของราคาอาหารได โดยการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปนแนวทาง และไดสงเสริม           
ใหเกษตรกรรายยอยเพาะปลกูพืชและเลี้ยงสตัวท่ีใชบริโภคในครัวเรอืนยังคงเปนแนวทางสําคัญ ซึ่งเกษตรกรรายยอยสามารถเลี้ยงดู
ครอบครัว และเกษตรกรสามารถลดคาใชจายอาหารได จึงทําใหเกษตรกรไดรับผลกระทบจากการผันผวนของราคาอาหารนอยลง 
 ๑.๒ นาย Jose Graziano da Silva ผูอํานวยการใหญ (Director General) องคการอาหารและการเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO) กลาววา การประชุมฯ มุงสะทอนใหมีการตระหนักถึงความสําคัญของราคาอาหาร รวมท้ังการหาวิธีการ
แกไขปญหาความผันผวนของราคาอาหารโลก ซึ่งการขาดแคลนอุปทานอาหารจะสงผลใหอาหารในทองตลาดโลกไมเพียงพอ    
และนําไปสูการผลิตอาหารท่ีมีราคาสูงข้ึน โดยการปรับปรุงการผลิตธัญพืช รวมถึงการหาทรัพยากรแหลงนํ้าท่ีเพียงพอเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดราคาอาหาร รวมท้ังการปรับปรุงและปองกันราคาอาหารในตลาดโลกใหคงท่ี ซึ่งเปนเรื่องท่ีจําเปนและตอง
ควบคุม 
 ๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ไดเขาศึกษาดูงาน 
Anuga 2013 จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองโคโลญจน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเปนงานมหกรรม      
แสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่มท่ียิ่งใหญท่ีสุดของโลกท่ีรวบรวมผูประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากท่ัวโลก
กวา ๖,๕๐๐ ราย จาก ๑๘๐ ประเทศมารวมไวหน่ึงเดียวบนพ้ืนท่ีขนาด ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีผูเขาชมไมต่ํากวา ๑๕๐,๐๐๐ คน 
โดยงานน้ีจะเปดโอกาสในการนําเสนอสินคาท่ีมีศักยภาพของแตละประเทศ รวมท้ังการติดตอทางการคาจากประเทศตาง ๆ 
 
 
 
 
 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๑ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พ  
เร่ือง ทาทีไทยสําหรับการประชุมรัฐมนตรีขององคการการคาโลก สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๙ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
                ๑. เห็นชอบทาทีไทยในการประชุมรัฐมนตรี (Ministerial Conference : MC) ขององคการการคาโลก (World 
Trade Organization : WTO) สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙ ในประเด็นเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation : TF) 
เกษตร (Agriculture) และการพัฒนา (Development) รวมถึงประเด็นเก่ียวกับประเทศพัฒนานอยท่ีสุด (LDCs issues) และให
ผูแทนไทยพิจารณาใชดุลยพินิจตามสถานการณ ตามความเหมาะสมในเรื่องอ่ืนใดท่ีจะเปนประโยชนตอไทย ตามท่ีกระทรวง
พาณิชยเสนอ 
                ๒. กรณีการใชดุลยพินิจของผูแทนไทยจะตองอยูในกรอบของพันธกรณีภายใตกรอบการเจรจาการคาพหุภาคี
ภายใตองคการการคาโลกและกรอบการเจรจาเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับองคการการคาโลกท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาไวแลว 
                ๓. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เก่ียวกับกรณีท่ีท่ีประชุม
รัฐมนตรี ขององคการการคาโลก สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๙ จะริเริ่มการเจรจาภายใตกรอบการเจรจาการคาพหุภาคีภายใตองคการ
การคาโลกในประเด็นอ่ืนใดท่ีอยูนอกกรอบการเจรจาการคาพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกและกรอบการเจรจาเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับองคการการคาโลก ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา กระทรวงพาณิชยจะตองเสนอแกไขกรอบการ
เจรจาฯ ใหครอบคลุมถึงประเด็นท่ีเพ่ิมข้ึนและขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนท่ีจะดําเนินการเจรจาในเรื่องน้ัน ๆ นอกจากน้ี 
กระทรวงพาณิชยควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันมาตรการรองรับผลกระทบไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว รวมท้ังควรเรงประชาสัมพันธและพัฒนาฐานขอมูลใหผูประกอบการไทยสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากขอตกลงและนําไปใชเปนแนวทางในการปรับตัวใหสอดคลองกับระเบียบขอปฏิบัติในดานตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของตอไปได เปนตน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เร่ือง ขอความเห็นตอรางความตกลงวาดวยการจัดหาและการบริการตางฝายระหวางกระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรไทย

และกระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา (ACQUISITION AND CROSS-SERVICING AGREEMENT BETWEEN 
THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE DEPARTMENT OF DEFENSE 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA) 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี 
             ๑. ใหกระทรวงกลาโหมจัดทําความตกลงวาดวยการจัดหาและการบริการตางฝายระหวางกระทรวงกลาโหม      
แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา (ACQUISITION AND CROSS-SERVICING AGREEMENT 
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA) โดยรางความตกลงฯ มีสาระสําคัญเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง    
ตางตอบแทนระหวางคูภาคี สําหรับใชเปนหลักในระหวางการฝกรวม การฝกอบรม การวางกําลัง การขอใชทาเรือ การปฏิบัติการ    
หรือความรวมมืออ่ืน ๆ หรือเหตุการณท่ีมิไดคาดหมายลวงหนา หรือความจําเปนเรงดวน ซึ่งคูภาคีฝายใดฝายหน่ึงอาจตองการ      
การสนับสนุนในการสงกําลังบํารุง สิ่งอุปกรณ และการบริการ โดยแลกเปลี่ยนกับการชําระดวยเงินสด หรือการจัดการสนับสนุน   
ในการสงกําลังบํารุงสิ่งอุปกรณ และการบริการตางตอบแทนใหกับกําลังทหารของคูภาคีผูจัดหาให 
                ๒. ใหรองเสนาธิการทหารเปนผูลงนามในรางความตกลงฯ 
                ๓. หากมีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางความตกลงฯ โดยไมสงผลกระทบตอสาระสําคัญ
ของรางความตกลงฯ ใหกระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



             สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
             (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางปฏิญญามานามาสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือเอเชีย คร้ังท่ี ๑๒ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังน้ี  
             ๑. เห็นชอบรางปฏิญญามานามา (Manama Declaration) โดยสาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ เปนเอกสารท่ีระบุ
ความคืบหนาในการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue : ACD) และเปนเอกสารแสดงเจตนารมณใหประเทศสมาชิกดําเนินนโยบายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานการทองเท่ียว
ภายในเอเชียและในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเช่ือมโยงในระดับประชาชน และการเสริมสราง
ศักยภาพดานการทองเท่ียวโดยการพัฒนาความเช่ือมโยงดานคมนาคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค รวมท้ังใหความสําคัญกับการสงเสริม
การคาเสรีและการลงทุนระหวางประเทศในเอเชีย การพัฒนากลไกเพ่ือคุมครองการลงทุน และความรวมมือในการแบงปนความรู
ความเช่ียวชาญระหวางศูนยกลางทางการเงินในเอเชีย เพ่ือขยายตลาดทุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันทางการเงิน
ของเอเชีย นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการถายเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน ความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร และนํ้า 
ตลอดจนยืนยันความจําเปนในการตอตานการกอการรายในทุกรูปแบบ โดยเรียกรองใหประเทศสมาชิกรวมกันสงเสริมความเขาใจ
ระหวางกลุมอารยธรรม วัฒนธรรม และศาสนาตาง ๆ และรวมกันตอตานการกระทําอันเปนโจรสลัด 
                ๒. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูไดรับมอบหมายรวมรับรองรางปฏิญญาฯ 
                ๓. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย      
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) คร้ังท่ี ๓ 
 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบผลการประชุม Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER)   ครั้ง
ท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร และใหกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการประชุมดังกลาวตอไป ตามท่ี
กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังน้ี 
                ๑. ความสัมพันธทางการคา ประเด็นท่ีตองติดตาม ไดแก สงเสริมและอํานวยความสะดวกการคาระหวางไทย     
กับสิงคโปรใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน ติดตามปญหา/อุปสรรคทางการคาและนําข้ึนหารือกับสิงคโปรเพ่ือหาแนวทางแกไข และสนับสนุน
การดําเนินงานความรวมมือภายใตกรอบอาเซียน 
                ๒. ความรวมมือดานการทองเท่ียว ประเด็นท่ีตองติดตาม ไดแก จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) เพ่ือกําหนด
แนวทางและกิจกรรมในการสงเสริมการทองเท่ียวเรือสําราญ และจัดทําแผนงานความรวมมือดานการทองเท่ียวเรือสําราญระหวาง
ไทยกับสิงคโปร 
                ๓. ความรวมมือดานสินคาเกษตรและอาหาร ประเด็นท่ีตองติดตาม ไดแก สานตอความรวมมือและประสานงาน
รวมกับฝายสิงคโปร คือ Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) เพ่ือการดําเนินการใหเกิดผลในเรื่องการอนุญาตใหโรงงาน  
ไกสดแชเย็นแชแข็งของไทยสงออกไปสิงคโปรเพ่ิมข้ึน การผลักดันใหสิงคโปรอนุญาตนําเขาไกปรุงสุกจากไทยเปนสายการผลิต    
การผลักดันใหสิงคโปรอนุญาตนําเขาสุกรแชเย็นแชแข็งจากไทย และการเขามาลงทุนเลี้ยงสุกรในไทยเพ่ือสงออกไปยังสิงคโปร 
                ๔. ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นท่ีตองติดตาม ไดแก จัดทํารายละเอียดขอบเขตความรวมมือ
โครงการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส OTOP ของไทย เพ่ือนําไปสูการจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ Infocomm Development Authority (IDA) ของสิงคโปร และติดตามการดําเนินงาน
ตาม MOU ๒ ฉบับ คือ MOU ระหวางสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) กับ Media 
Development Authority (MDA) ของสิงคโปร และ MOU ระหวางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ 
Infocomm Development Authority (IDA) ของสิงคโปร 
                ๕. ความรวมมือดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประเด็นท่ีตองติดตาม ไดแก การใหขอมูลเก่ียวกับโอกาสในการลงทุน      
ในโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของไทยใหแกภาคเอกชนสิงคโปร และการเขามาลงทุนของสิงคโปรในโครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของไทย 



                       สรปุสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรแีละรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                              (๑ พฤศจิกายน-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๓ 

                ๖. ความรวมมือดานการอํานวยความสะดวกทางการคา ประเด็นท่ีตองติดตาม ไดแก จัดทําแผนดําเนินการเพ่ือไปสู
การจัดทําความตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual Recognition Agreement : MRA) ดาน Authorized Economic Operator 
(AEO) ระหวางกรมศุลกากรไทยกับสิงคโปรใหแลวเสร็จและการลงนาม MRA ภายในกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม และติดตาม       
การประสานงานเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคาระหวางผูประสานงานดานศุลกากรของฝายไทยกับสิงคโปร 
                ๗. การจัดประชุม STEER ครั้งท่ี ๔ ไดแก ประสานกับฝายสิงคโปรเพ่ือกําหนดวันและสถานท่ี และดําเนินการ
จัดการประชุม 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเยือนราชอาณาจักรไทยอยางเปนทางการของนายเซบัสเตียน ปเญรา เอเชนีเก 
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐชิลี ระหวางวันท่ี ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตามตารางประมวลประเด็นท่ีตองติดตามท่ีกระทรวงการตางประเทศจัดทําตอไป ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ดังน้ี 
 ๑. ใหกระทรวงพาณิชยประชาสัมพันธเก่ียวกับความตกลงการคาเสรี ไทย-ชิลี ใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือให
ภาคเอกชนไทยไดใชประโยชนจากความตกลงอยางเต็มท่ี โดยกระทรวงการตางประเทศจะมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูต      
ณ กรุงซันดิอาโก ดําเนินการในสาธารณรัฐชิลีอีกทางหน่ึงดวย 
 ๒. ใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงการตางประเทศพิจารณาเรื่องการจัดทําความตกลง
ดานการลงทุนกับสาธารณรัฐชิลี 
 ๓. ใหกระทรวงคมนาคมติดตามและเรงรัดการเจรจาจัดทําความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศกับสาธารณรัฐชิล ี
 ๔. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีติดตามและเรงรัดการจัดทําหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางสถาบันดาราศาสตร
แหงชาติ (องคการมหาชน) กับคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐชิลี 
(CONICYT) 
 ๕. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
รวมกับกระทรวงการตางประเทศ พิจารณาศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําความตกลง Work and Holiday กับสาธารณรัฐชิลี 
 

๗.๕ สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมท้ัง                 
สงเสริมภาพลักษณท่ีดีและความรวมมือทางวิชาการกับประเทศ 

  กําลังพัฒนา 
 

 ๗.๖  สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเร่ืองพรมแดน 
  และการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบตอประเทศ 
 ๗.๗  สงเสริมการทูตเพ่ือประชาชน 
 

 ๗.๘  ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

 

 ๗.๙  ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ 
 

 ๗.๑๐ สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลาม 
   ระหวางประเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายที่ 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                            (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๔ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

 ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การแกไขปญหาสินคากุงและปาลมน้ํามัน 
 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอวา เพ่ือใหมีบุคคล (รัฐมนตรี) ท่ีรับผิดชอบในการติดตามสถานการณ
การดําเนินมาตรการตาง ๆ รวมท้ังเปนผูประสานงานกิจการดานสินคาเกษตรกรณีสินคากุงและปาลมนํ้ามันในทํานองเดียวกับสินคาเกษตร
ท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ท้ัง ๕ ชนิด (ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย และยางพารา) ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมายไปแลว ตามนัย     
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร) จึงมอบหมายใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบ
และประสานการดําเนินการเก่ียวกับสินคาเกษตรเพ่ิมเติมอีก ๒ ชนิด ดังน้ี 
  ๑. กุง นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตร ี
  ๒. ปาลมนํ้ามัน นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ นาครทรรพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ท้ังน้ี ใหรัฐมนตรีท้ัง ๒ ทานดังกลาวทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลและประสานการดําเนินงานกับรัฐมนตรีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ     
กับสินคาเกษตรแตละชนิด โดยภารกิจหลักในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ยังคงเปนความรับผิดชอบของรัฐมนตรีและหนวยงาน         
ท่ีเก่ียวของตามอํานาจหนาท่ีปกติ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี (๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
 ๑. รับทราบตามท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานวา การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ีในครั้งตอไป 
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดหารือรวมกันแลวเห็นควรจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเปน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ีครั้งสุดทายของป ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
(นายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์) เปนเจาภาพหลัก และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมจะดําเนินการจัดนิทรรศการเก่ียวกับโครงการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง วงเงิน ๒ ลานลานบาท ท่ีอําเภอหาดใหญ ในชวงเวลาดังกลาวดวย 
 ๒. เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอวา เพ่ือใหการประชุมคณะรัฐมนตรอียางเปนทางการนอกสถานท่ีในป ๒๕๕๗ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรมีการปรับปรุงรูปแบบและจัดทําปฏิทินกําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ เปนการลวงหนา
ใหเหมาะสม โดยในสวนของโครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ในแตละครั้งควรมีการศึกษาขอมูล
และอาจจัดทําโครงการไวลวงหนาเปนโครงการใหญโครงการเดียวท่ีเปนประโยชนและสอดคลองตอความตองการของพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเปนการสงเสริมการลงทุนและการสรางรายไดใหแกทองถ่ิน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติรับไปพิจารณาดําเนินการรวมกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของตามแนวทางดังกลาว แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสงขลา 
           คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
               ๑. โครงการในการลงพ้ืนท่ีของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน ๕ จังหวัด (จังหวัดสงขลา 
สตูล ยะลา นราธิวาส และปตตานี) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสงขลา ระหวางวันท่ี ๒๙-
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
                        ๑.๑ กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ไดแก โครงการถนนเช่ือมตอดานชายแดนบานประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา โครงการท่ีพักริมทาง (Amazing Rest Area) โครงการศูนยบริการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการและ OTOP กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปตตานี) และโครงการติดตั้งเครื่องตรวจจับภาพใตทองรถ 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๕ 

                    ๑.๒ จังหวัดสงขลา ไดแก โครงการกอสรางถนนลอดทางรถไฟเพ่ือแกไขปญหาจราจร โครงการแกไขปญหา              
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดสงขลา โครงการผลิตภัณฑยางคอม-ปาวด (Compound 
Rubber) และการปรับปรุงโรงอัดยางกอนในสถาบันเกษตรกร โครงการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมในเขตเทศบาล
เมืองสตูล และโครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลองละงู 
                    ๑.๓ จังหวัดยะลา ไดแก โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและท่ีพักริมทางจากเบตงสูทะเลสาบปาฮาลาบาลาจังหวัด
ยะลา 
                    ๑.๔ จังหวัดนราธิวาส ไดแก โครงการกอสรางศูนยการคาชุมชนอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โครงการ
เพ่ิมศักยภาพดานชายแดนบูเกะตา โครงการปรับปรุงเข่ือนทาพระยาสายบริเวณพลับพลาท่ีประทับ โครงการพัฒนาศาลเจาแมโตะโมะ
ใหเปนศูนยรวมแหงความศรัทธาและแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โครงการพัฒนาระบบบริการผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉิน เพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตดานสุขภาพประชาชนจังหวัดนราธิวาส และโครงการสงเสริมการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สายสามัญ
แบบบูรณาการภาครัฐและเอกชน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖) 
                    ๑.๕ จังหวัดปตตานี ไดแก โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ จังหวัดปตตานี โครงการแกไข
ปญหาการขาดแคลนนํ้าและปองกันนํ้าเค็มเพ่ือเสริมสรางสันติสุขบานสารวัน จังหวัดปตตานี และโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดปตตานี 
                ๒. การประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ.ภูมิภาค) กําหนดในวันศุกรท่ี 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๔ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จังหวัดสงขลา 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒  รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 นอกสถานท่ี ณ จังหวัดลพบุรี วันท่ี ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. เห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
 ๑.๑ เห็นชอบแผนงาน/โครงการท่ีมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที จํานวน ๒๑ โครงการ วงเงิน
รวม ๕๒๒.๙๓ ลานบาท โดยใหหนวยงานเจาของโครงการเรงจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดสงใหสํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใชจาย
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนตอไป 
 ๑.๒ ในกรณีโครงการใดท่ีหนวยงานทองถ่ินตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาภายหลังจาก
กอสรางโครงการแลวเสรจ็ ใหจังหวัดประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไดขอยุติท่ีชัดเจน กอนขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณตอไป 
 ๑.๓ โครงการท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการนํ้าของทุกจังหวัดใหสงรายละเอียดการออกแบบโครงการ
เบ้ืองตนเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยพิจารณาใหความเห็นในรายละเอียดกอนดําเนินโครงการ 
 ๑.๔ เห็นชอบในหลักการของกรอบขอเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (จังหวัด
ลพบุรี อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท) รวม ๔ จังหวัด จํานวน ๓๑ โครงการ วงเงินรวม ๑๖,๔๒๓.๔๒ ลานบาท โดยใหหนวยงาน
รับผิดชอบรับไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของ
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี เพ่ือใหสํานักงบประมาณใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป
ตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามข้ันตอน 
 ๒. ในสวนของโครงการเมืองเมล็ดพันธุขาว ชัยนาท วงเงิน ๗๔.๕๔๗๓ ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(กรมสงเสริมการเกษตรและกรมการขาว) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร      
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ [ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (ไบโอเทค)] เพ่ือดําเนินงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุขาว
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ังพัฒนาใหจังหวัดชัยนาท เปนศูนยกลางผลิตเมล็ดพันธุขาวท่ีดีท่ีสุดของประเทศและของโลก
เชนเดียวกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice Research Institute : IRRI) ตอไป 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                            (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๖ 

 ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงพิจารณากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเมล็ดพันธุขาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
และดําเนินการใหมีการใชพันธุขาวใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกในแตละพ้ืนท่ี โดยใหนํามาใชใหทันตอการเพาะปลูกขาวนาปรัง
รอบท่ี ๒ 
 ๔. ใหกระทรวงการตางประเทศประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดจังหวัด    
ท่ีจะตองดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดของประเทศเพ่ือนบาน ภายใต   
แผนยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศใหชัดเจน โดยใหกําหนดเปนตัวช้ีวัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ   
ผูวาราชการจังหวัดท่ีเก่ียวของดวย 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
                ๑. ความเห็นของคณะรัฐมนตรีท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีความพรอมและมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งสามารถดําเนินการ
ไดทันที ในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ จังหวัดนนทบุรี อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท โดยให
หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํารายละเอียด คําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และจัดสงใหสํานักงบประมาณโดยเรงดวน พรอมท้ังใหรับความเห็น              
ไปดําเนินการตอไป 
                    ๑.๑ ความเห็นของรัฐมนตรีวาการฯ รัฐมนตรีชวยวาการฯ ผูแทนรัฐมนตรีวาการฯ และท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ
กระทรวง ท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ตอโครงการท่ีมีความพรอม      
และสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก โครงการศูนยพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุทองถ่ินเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ในพ้ืนท่ี
จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาและบูรณะทางหลวงเพ่ือความปลอดภัยและเช่ือมโยงระหวางจังหวัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี โครงการ
สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง โครงการพัฒนาสวนนํ้า         
เพ่ือสุขภาพและการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี โครงการเจาพระยาแลนด ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท 
และโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวระดับช้ันพันธุหลักและช้ันพันธุขยายเพ่ือเสริมสรางระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท 
                    ๑.๒ ความเห็นของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการฯ รัฐมนตรีชวยวาการฯ ผูชวยรัฐมนตรีวาการฯ   
เลขานุการรัฐมนตรีฯ ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง ท่ีลงพ้ืนท่ีโครงการในกรอบวงเงิน ๑๐๐ ลานบาท         
ของจังหวัด ๔ จังหวัด 
                          ๑.๒.๑ จังหวัดลพบุรี มีแผนงานโครงการท่ีมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก โครงการ
กอสรางศูนยสงเสริมบริการเยาวชนและผูสูงวัย (จังหวัดลพบุรี) ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี โครงการบริหารจัดการนํ้า
เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรทําการเกษตรอาหารปลอดภัย ตําบลศิลาทิพย อําเภอชัยบาดาล และตําบลคลองเกตุ อําเภอโคกสําโรง 
โครงการยกระดับเขตเมืองเกาลพบุรีเปนจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน อําเภอเมือง
ลพบุรี โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้าอางเก็บนํ้าหวยใหญ (วังแขม) อําเภอสระโบสถ โครงการศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาว 
แกมลิงหนองสมอใสตามแนวพระราชดําริ และโครงการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือสนับสนุนเกษตรอาหารปลอดภัยพ้ืนท่ีแกมลิงหวยซับใต 
                          ๑.๒.๒ จังหวัดอางทอง มีแผนงานโครงการท่ีมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวของโรงสีขาวเทพประทาน ๒ ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก โครงการบริหารจัดการนํ้าในเขตชุมชน
สําคัญเพ่ือปองกันอุทกภัย อําเภอเมืองอางทอง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดกลางขาวเปลือกใหกับสถาบันเกษตรกรเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล ตําบลปาง้ิว อําเภอเมืองอางทอง และตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ 
และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแกมลิงหนองเจ็ดเสน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ “อุทยานสวรรค ๑๑๕ ป อางทอง หนองเจ็ดเสน     
เฉลิมพระเกียรติฯ” ตําบลหัวไผ อําเภอเมืองอางทอง และตําบลสายทอง อําเภอปาโมก 
                          ๑.๒.๓ จังหวัดสิงหบุรี มีแผนงานโครงการท่ีมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที ไดแก โครงการ
พัฒนาคายบางระจันใหเปนแหลงทองเท่ียวและเรียนรูทางประวัติศาสตร ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน โครงการพัฒนา
และปรับปรุงศูนยการเรียนรูเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๗ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ตามท่ีสํานัก
งบประมาณเสนอ ดังน้ี 
                ๑. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                        ๑.๑ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม อุดรธานี ภูเก็ต กาญจนบุรี ชลบุรี และสุรินทร รวม ๖ ครั้ง จํานวน ๒๒๔ โครงการ 
วงเงิน ๕,๖๕๓.๕๙๔๐ ลานบาท สํานักงบประมาณจัดสรรแลว รวม ๒๒๓ โครงการ วงเงิน ๕,๓๖๓.๐๒๓๕ ลานบาท 
                        ๑.๒ หนวยงานยกเลิกไมขอรับการจัดสรร ๑ โครงการ คือ โครงการเสริมดินปากทอและสะพานเพ่ือปองกัน   
นํ้าทวมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี วงเงิน ๕ ลานบาท ของกรมการปกครอง เน่ืองจากโครงการดังกลาวไมสามารถ
ตอบสนองใหบรรลุวัตถุประสงคเพ่ือการปองกันนํ้าทวมตามท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
                ๒. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                        ๒.๑ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎรธานี 
อุตรดิตถ ฉะเชิงเทรา กําแพงเพชร และพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๑๑๘ โครงการ โดยใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑๘ โครงการ วงเงิน ๒,๗๗๙.๙๙๑๖ ลานบาท 
                        ๒.๒ หนวยงานขอรับการจัดสรรแลว ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐๙ โครงการ วงเงิน 
๒,๕๑๓.๘๐๒๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๒๔๘ ของวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ และสํานักงบประมาณจัดสรรแลว จํานวน 
๑๐๙ โครงการ วงเงิน ๒,๔๙๙,๓๓๗๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๙.๔๒๔๕ ของวงเงินท่ีขอรับการจัดสรร 
                        ๒.๓ โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบกลางแตหนวยงานยังไมขอรับการจัดสรร จําแนกเปน ครม.สัญจร ณ จังหวัด
กําแพงเพชร ท่ีมอบหมายใหจังหวัดพิจิตรปรับปรุงขอเสนอโครงการ ขณะน้ีอยูระหวางนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
จํานวน ๖ โครงการ วงเงิน ๑๐๐ ลานบาท และ ครม.สัญจร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๘ โครงการ วงเงิน ๑๖๒.๑๗ ลานบาท 
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเรงรัดหนวยงานใหขอรับการจัดสรรโดยดวนตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การปรับปรุงขอเสนอแผนงาน/โครงการท่ีมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันทีของจังหวัดพิจิตร ในการประชุม

คณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันท่ี ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
             ๑. เห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี 
                    ๑.๑ เห็นชอบแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันทีของจังหวัดพิจิตร จํานวน       
๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๐ ลานบาท ไดแก โครงการขุดลอกคลองศิริวัฒน (บึงนาราง-บางลาย) วงเงิน ๕ ลานบาท โครงการ
กอสรางถนนลาดยางสายเนินสะอาด ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร-นาตาเซา ตําบลวังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดกําแพงเพชร วงเงิน ๑๘ ลานบาท โครงการระบบสงนํ้าบานไทรโรงโขน-บานบางไผ-บานดงตะขบ วงเงิน ๒๐ ลานบาท 
โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้านาน ตําบลไผหลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วงเงิน ๑๒ ลานบาท โครงการ
ระบบสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาจากแมนํ้านานไปตําบลทาหลวง วงเงิน ๑๕ ลานบาท และโครงการขุดลอกคลองหวยนอย     
เช่ือมโครงการทอทองแดงผันนํ้าจากแมนํ้าปงลงสูแมนํ้ายม วงเงิน ๓๐ ลานบาท โดยใหหนวยงานเจาของโครงการเรงจัดทํา
รายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดสงใหสํานักงบประมาณภายใน ๒ สัปดาห เพ่ือสํานักงบประมาณพิจารณาวงเงิน
งบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปจากกรมบัญชีกลางแลว 
                    ๑.๒ ใหจังหวัดพิจิตรรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        
และสํานักงบประมาณเก่ียวกับกรณีโครงการใดท่ีหนวยงานทองถ่ินตองรับผิดชอบในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาภายหลังจาก
กอสรางโครงการแลวเสรจ็ ใหจังหวัดประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหไดขอยุติท่ีชัดเจนกอนขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ เพ่ือประกอบการดําเนินโครงการตอไป 
                ๒. คณะรัฐมนตรีมีความเห็นเพ่ิมเติมวา กรณีการพัฒนาหรือฟนฟูแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีสําคัญท่ีถูกบุกรุกจนไมเหลือ
สภาพธรรมชาติเดิม จําเปนจะตองบูรณาการการดําเนินการของหลายหนวยงาน เชน การพัฒนาแหลงนํ้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                            (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๖๘ 

หรือแหลงนํ้าอ่ืน ๆ ควรจัดทําเปนแผนพัฒนาระยะยาวท่ีเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน และมีคณะกรรมการกํากับแผนและโครงการ
ในระดับพ้ืนท่ีเปนเจาภาพหลัก เพ่ือใหเปนกลไกประสานงานกับหนวยงานระดับกระทรวงท่ีมีความเปนเอกภาพ มีความสอดคลองกับ
ความตองการของพ้ืนท่ีและสามารถใชจายเงินงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในกรณีการพัฒนาแหลงนํ้าบึงสีไฟ           
ใหคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาจัดทําโครงการ
พัฒนาแหลงนํ้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ในระยะยาวใหสามารถฟนฟูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศใหมีความยั่งยืนและสอดคลองกับ
สภาพปญหาของแหลงนํ้าดังกลาวตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได ดังน้ี 
 ๑. ผู ที ่อยู ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ ้น ๓๙.๓๑ ลานคน ประกอบดวย ผู มีงานทํา ๓๘.๙๕ ลานคน         
ผูวางงาน ๐.๓๒ ลานคน และผูท่ีรอฤดูกาล ๐.๐๔ ลานคน โดยผูท่ีอยูในกําลังแรงงานมีจํานวนลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 
๒๕๕๕ จํานวน ๔.๙ แสนคน (จาก ๓๙.๘๐ ลานคน เปน ๓๙.๓๑ ลานคน) 
 ๒. ผูมีงานทํา มีจํานวน ๓๘.๙๕ ลานคน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕ จํานวน ๕.๙ แสนคน          
(จาก ๓๙.๕๔ ลานคน เปน ๓๘.๙๕ ลานคน) หรือลดลงรอยละ ๑.๕ โดยผูทํางานลดลง ไดแก ผูทํางานภาคเกษตรกรรม ๒.๔ แสนคน 
สาขาการกอสราง ๒.๒ แสนคน สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต ๑.๗ แสนคน สาขาการผลิต 
๑.๓ แสนคน สาขาการขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา ๑.๑ แสนคน สาขาการศึกษา ๙.๐ หมื่นคน สวนผูทํางานเพ่ิมข้ึน ไดแก สาขา
กิจกรรมดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ๑.๔ แสนคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย ๔.๐ หมื่นคน เปนตน 
 ๓. ผูวางงานท่ัวประเทศ มีจํานวน ๓.๑๗ แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ ๐.๘ ของกําลังแรงงานรวม    
(เพ่ิมข้ึน ๙.๓ หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕) ประกอบดวย ผูวางงานท่ีไมเคยทํางานมากอน จํานวน 
๑.๔๔ แสนคน อีกสวนหน่ึงเปนผูวางงานท่ีเคยทํางานมากอน จํานวน ๑.๗๓ แสนคน โดยเปนผูวางงานท่ีมาจากภาคบริการและการคา 
๑.๐๔ แสนคน ภาคการผลติ ๕.๓ หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม ๑.๖ หมื่นคน ผูวางงานเปนผูมีการศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ๑.๔๔ แสนคน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๗.๓ หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔.๙ หมื่นคน  ระดับประถมศึกษา ๓.๙ หมื่นคน และไมมีการศึกษา  
และต่ํากวาประถมศึกษา ๑.๒ หมื่นคน และผูวางงานสวนใหญอยูในภาคกลาง ๘.๕ หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗.๙ หมื่นคน 
ภาคใตและภาคเหนือมีผูวางงานเทากันคือ ๖.๓ หมื่นคน และกรุงเทพมหานคร ๒.๗ หมื่นคน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบสรปุผลการสาํรวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น ๓๙.๓๒ ลานคน ประกอบดวย ผูมีงานทํา ๓๙.๐๐ ลานคน ผูวางงาน 
๐.๒๖ ลานคน และผูท่ีรอฤดูกาล ๑.๑๖ ลานคน โดยผูท่ีอยูในกําลังแรงงานมีจํานวนลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑.๒ แสนคน (จาก ๒๙.๔๔ ลานคน เปน ๓๙.๓๒ ลานคน) 
                ๒. ผูมีงานทํา มีจํานวน ๓๙.๐๐ ลานคน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕ จํานวน ๑.๕ แสนคน          
(จาก ๓๙.๑๕ ลานคน เปน ๓๙.๐๐ ลานคน) หรือลดลงรอยละ ๐.๔ โดยผูทํางานลดลง ไดแก ผูทํางานสาขาการบริหารราชการ 
การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ๒.๐ แสนคน สาขาท่ีพักแรมและการบริการดานอาหาร ๑.๖ แสนคน สาขา
การขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา ๘.๐ หมื่นคน สาขาการกอสราง ๖.๐ หมื่นคน และสาขาภาคเกษตรกรรม ๑.๐ หมื่นคน         
สวนผูทํางานเพ่ิมข้ึน ไดแก สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต ๑.๐ แสนคน สาขาการผลิต 
๙.๐ หมื่นคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย ๖.๐ หมื่นคน สาขากิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ เชน กิจกรรมบริการ
เพ่ือสรางเสริมสุขภาพรางกาย การดูแลสัตวเลี้ยง การบริการซักรีด และซักแหง เปนตน ๓.๐ หมื่นคน และสาขากิจกรรม
อสังหาริมทรัพย ๓.๐ หมื่นคน เปนตน 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๖๙ 

                ๓. ผูวางงานท่ัวประเทศ มีจํานวน ๒.๖๔ แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ ๐.๗ ของกําลังแรงงานรวม 
(เพ่ิมข้ึน ๑.๗ หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๕) ประกอบดวย ผูวางงานท่ีไมเคยทํางานมากอน จํานวน 
๑.๓๗ แสนคน อีกสวนหน่ึงเปนผูวางงานท่ีเคยทํางานมากอน จํานวน ๑.๒๗ แสนคน โดยเปนผูวางงานท่ีมาจากภาคบริการและการคา 
๕.๕ หมื่นคน ภาคการผลิต ๕.๔ หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม ๑.๘ หมื่นคน ผูวางงานเปนผูมีการศึกษาอยูในระดับ อุดมศึกษา 
๑.๐๔ แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕.๙ หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนตน ๕.๑ หมื่นคน ระดับประถมศึกษา ๓.๑ หมื่นคน และไมมี
การศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา ๑.๙ หมื่นคน และผูวางงานสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘.๔ หมื่นคน ภาคกลาง        
๗.๗ หมื่นคน ภาคใต ๔.๗ หมื่นคน กรุงเทพมหานคร ๓.๒ หมื่นคน และภาคเหนือ ๒.๔ หมื่นคน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รับทราบรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร 

ปท่ีหนึ่ง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) 
คณะรัฐมนตรีมีมติรบัทราบตามท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจงวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดเสนอรายงานแสดงผลการดําเนินการ

ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปท่ีหน่ึง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕) ตอวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๕ น้ัน วุฒิสภาไดพิจารณารับทราบรายงาน
ดังกลาวแลว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานความกาวหนาการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร ปท่ีสอง  (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความกาวหนาการจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปท่ีสอง (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖) ตามท่ีคณะกรรมการ
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 
 ๑. สวนราชการไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีเห็นชอบรางรายงานแสดงผล   
การดําเนินการของคณะรัฐมนตรีฯ โดยใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของแตละหนวยงานรับไปพิจารณารางรายงานดังกลาวอีกครั ้ง       
หากประสงคจะปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขอมูลในรางรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีฯ ใหสงฝายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ภายในวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขและจัดทํา        
เปนรูปเลมฉบับสมบูรณกอนนําเสนอตอรัฐสภาตอไป โดยสวนราชการไดแจงผลการพิจารณาใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบแลว 
จํานวน ๑๕ กระทรวง 
 ๒. ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดปรับปรุงแกไขรางรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีฯ      
ตามความเห็นของสวนราชการแลว และไดสงรางตนฉบับใหโรงพิมพดําเนินการออกแบบและจัดทํารูปเลม รวมท้ังตรวจพิสูจนอักษร 
ขณะน้ีอยูระหวางตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยในข้ันตอนสุดทายกอนเขาสูกระบวนการจัดพิมพ คาดวาจะสามารถดําเนินการ  
ใหแลวเสร็จและเสนอตอรัฐสภาภายในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหขาราชการซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
และผูรับบํานาญและทหารกองหนุน มีเบ้ียหวัด ซึ่งเคยเปนสมาชิก กบข. ท่ีรับราชการอยูในวันกอนวันท่ีบทบัญญัติ หมวด ๓ 
สมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิกแหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ สามารถ
กลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไป 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                            (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๐ 

                ๒. ใหกระทรวงการคลังรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควร
ใหมีการเรงประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบและสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง โดยเนนการใหขอมูล     
ท่ีชัดเจนและครบถวนโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบทางการเงินในแตละทางเลือก รวมท้ังแสดงขอดีและขอเสีย
ของแตละทางเลือกเพ่ือประกอบการตัดสินใจ พรอมท้ังมีการจัดตั้งสายดวนหรือสวนงานพิเศษข้ึนเปนการเฉพาะกิจเพ่ือให
คําปรึกษาท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป และใหรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เก่ียวกับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสม รวมท้ังเงินบํานาญสวนเพ่ิม ใหแกขาราชการและ
ผูรับบํานาญซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการโดยสมัครใจ ในการกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตามระบบเดิมน้ัน 
ไมสมควรนํามากําหนดไวในรางพระราชบัญญัติน้ี แตหากคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรก็อาจกระทําไดโดยดําเนินการตามประมวล
รัษฎากรในการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเวนภาษีเงินไดดังกลาว แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การปรับปรุงคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป ๒๕๕๖ และ ป ๒๕๕๗ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)    
ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี(นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบขอเสนอการปรับปรุงคาตอบแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
 ๑.๑ เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการขาราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๒ เห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีหลักการ คือ กําหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหใกลเคียงกับขาราชการพลเรือนสามัญ และยึดโยงตามบัญชีเงินเดือนช่ัวคราวของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๑.๓ เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีไดปรับตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 
 ๑.๔ เห็นชอบการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีไดปรับตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือน
ชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม) โดยใหมีผลใชบังคับในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และในวันท่ี        
๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 ๑.๕ อนุมัติใหใชจายงบประมาณสําหรับการปรับอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการปรับเงินเดือนชดเชยผูไดรับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม 
ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จํานวนเงินท่ีใชปรับเพ่ิม ๒,๕๒๖,๗๘๒,๑๓๐ บาท โดยใหใช       
เงินเหลือจายของแตละสวนราชการกอน หากไมพอใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๒. งบประมาณสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใหสวนราชการใชจาย        
จากงบประมาณรายจายประจําป งบบุคลากร หรือจากเงินงบประมาณท่ีมีเหลือจายของแตละสวนราชการเปนลําดับแรกกอน   
หากไมเพียงพอใหใชจายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิขาราชการในลําดับตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังน้ี 
 ๑.๑ รับทราบผลการประชุมเรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัด    
และกลุมจังหวัด เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล และไดมีขอสั่งการ 
ดังน้ี 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๑ 

 ๑.๑.๑ ใหจังหวัดและหนวยงานไปทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัด  
และกลุมจังหวัด โดยนําตัวช้ีวัดของจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีสําคัญมาใชในการทบทวนยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดใหมีความชัดเจน
และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และใหมีความครอบคลุมทุกมิตท้ัิงดานความสามารถในการแขงขัน ดานการลดความเหลือ่มล้าํ 
ดานการสรางการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ เพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๒ ใหจังหวัดศึกษาวิเคราะหและกําหนดเปาหมายรวม เปาหมายระดับยุทธศาสตรของแผน
ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยตองตอบโจทยของประเทศ ไดแก กรอบยุทธศาสตรประเทศ กรอบยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โครงการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง วงเงิน ๒ ลานลานบาท แผนการบริหาร
จัดการนํ้า วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท และการจัดทําโซนน่ิงภาคเกษตรและผงัเมือง รวมท้ังกําหนดเปาหมายรวม ๔ ป และจําแนก
คาเปาหมายรายปใหชัดเจน ท้ังน้ี แผนงาน/โครงการตองมีความเช่ือมโยงตั้งแตตนนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า โดยพิจารณาท้ังดานการเพ่ิม
รายได และการลดตนทุน รวมถึงการใชประโยชนจากโครงการลงทุนของรัฐบาล และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรอบยุทธศาสตร
ตาง ๆ 
 ๑.๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประสานจังหวัดในการปรับปรุงยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด 
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๘ 
 ๑.๓ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประสานสวนราชการดําเนินการปรับปรุงแผนและยุทธศาสตรระดับกระทรวงใหสอดคลอง   
กับยุทธศาสตรประเทศในระยะยาว และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๘ ใหสอดคลองและสนับสนุนการแกไขปญหา      
ของจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
 ๒. ใหกระทรวง จังหวัดและกลุมจังหวัดเรงประสานงานและบูรณาการการจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวง      
และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตเริ่มตนดําเนินการ 
ซึ่งตามปฏิทินการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดไวแลวตั้งแตวันท่ี          
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย รวม ๖ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
                ๑. รับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย รวม ๖ ฉบับ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ดังน้ี 
                       ๑.๑ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย พ.ศ. ....  
                       ๑.๒ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย พ.ศ. .... 
                       ๑.๓ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย พ.ศ. .... 
                       ๑.๔ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย พ.ศ. .... 
                       ๑.๕ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. .... 
                       ๑.๖ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย พ.ศ. .... 
                ๒. ใหกระทรวงพาณิชยรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดช่ือสวนราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยตามรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย 
พ.ศ. .... ไดเปลี่ยนช่ือ “สํานักนโยบายและแผน” เปน “กองยุทธศาสตรและแผนงาน” ในขณะท่ีรางพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคากระทรวงพาณิชย) ยังคงใชช่ือ “สํานัก
นโยบายและแผน” (เดิม) จึงเห็นควรตรวจสอบการกําหนดช่ือสวนราชการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยใหสอดคลองกัน 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                            (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๒ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหขาราชการทหารอาวุโสไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหขาราชการทหารอาวุโสไดรับเงินเพ่ิม 

สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ..... และบัญชีเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการทหารอาวุโส     
ทายรางระเบียบฯ โดยรางระเบียบฯ มีสาระสําคัญคือ แกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใหขาราชการทหารอาวุโส
ไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกําหนดเพ่ิมเติมตําแหนงผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค ใหอยูในความหมายของขาราชการทหารอาวุโส และปรับปรุงบัญชีเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ           
ของขาราชการทหารอาวุโส ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา              
แลวดําเนินการตอไปได 

 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รายงานผลการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจราชการและติดตามงานในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  
 และตราด) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ  
 ๑. รับทราบรายงานผลการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจราชการและติดตามงานในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด) ของนายกรัฐมนตรีและคณะ ในวันท่ี ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดตราด สรุปได ดังน้ี 
 ๑.๑ การติดตามผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือรับทราบภาพรวม             
การทองเท่ียว และสถิติอุบัติเหตุ รวมท้ังยุทธศาสตรและมาตรการเพ่ือยกระดับความปลอดภัยทางนํ้า ตลอดจนพิจารณาแนวทาง   
ในการเยียวยาและชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 
 ๑.๒ การติดตามผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖          
เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และแนวทางในการแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร ซึ่งไดมีการนําเสนอภาพรวมของพ้ืนท่ีมาบตาพุด
ท่ีเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน และโรงไฟฟา รวมท้ังนําเสนอแผนการแกไข
ปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร เพ่ือพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และหารือความคืบหนาในการดําเนินงานตามขอสั่งการ
จากการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
(เรื่อง ผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕) 
 ๑.๓ การติดตามผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือรับทราบปญหา
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งไดมีการนําเสนอภาพรวมของการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด       
ภาคตะวันออก โดยมีตําแหนงการพัฒนา ๔ หัวขอ คือ เมืองการทองเท่ียวระดับสากล ฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม แหลงผลิต
สินคาเกษตร และประตูสูเศรษฐกิจโลก รวมท้ังการหารือประเด็นการพัฒนาแกไขปญหาเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ การแกไขปญหาราคาผลไมตกต่ํา การพัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก และการพัฒนาการคา
ชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญของกลุมจังหวัด 
 ๒. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมในการลงพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)                
ของนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการ    
ตามมติท่ีประชุม ไดแก การหารือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวและการปองกันอุบัติเหตุทางนํ้า การแกไขปญหามาบตาพุดอยางครบวงจร 
และการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก แลวรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตอไป 
 
 
 
 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๓ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เสนอ ดังน้ี 
             ๑. รายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
ประกอบดวย การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอและราคานํ้ามันเช้ือเพลิง 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศสรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบ
เศรษฐกิจมหภาค การปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล การสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน (กองทุนหมูบาน SML)             
การยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน การปฏิรูปการจัดการท่ีดิน (นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) การเรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ การสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถ่ิน (OTOP และ SMEs) และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไป
พิจารณาดําเนินการตอไป 
                ๒. การดําเนินการตามนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณ
ในการผลิตสินคาในทองถ่ิน (OTOP และ SMEs) เปนงานท่ีมีความเก่ียวของกับหลายหนวยงาน จึงเห็นควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไดแก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม หารือรวมกัน        
เพ่ือพิจารณาแนวทางการบูรณาการการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว เพ่ือใหเห็นถึงภาพรวมและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเปน
รูปธรรมตอไป 
                ๓. การดําเนินการตามนโยบายดานการปฏิรูปการจัดการท่ีดิน เปนเรื่องสําคัญท่ีเปนประเด็นปญหาท่ีมีความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตรประเทศในการลดความเหลื่อมล้ํา แตผลการดําเนินการยังไมมีความคืบหนาท่ีชัดเจน จึงเห็นควรใหหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) รวมกันพิจารณาแนวทาง     
การดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป 
                ๔. ใหกระทรวงพาณิชยพิจารณาเรงรัดการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร กรณีขอขยายเวลา
โครงการรับจํานําขาว ประจําปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ เน่ืองจากเก็บเก่ียวผลผลิตไมทัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดสมุทรสาครของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   

(นายสันติ พรอมพัฒน) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พรอมพัฒน) รายงานผลการกํากับ     
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๕ ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยไดรับฟง
บรรยายสรุปสภาพปญหาของผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม      
และผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ สรุปปญหาและแนวทางการแกไข ดังน้ี 
                ๑. ปญหาการกัดเซาะชายฝงและปาชายเลน 
                    ๑.๑ จังหวัดสมุทรสาคร ตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางเพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
เพ่ิมเติมอีก ๒๑.๗ กิโลเมตร เพ่ือครอบคลุมตลอดแนวชายฝงของจังหวัดสมุทรสาคร และควรใหสถาบันการศึกษาทําการศึกษาวิจัย
ผลการดําเนินโครงการตามหลักวิชาการเพ่ือเปนองคความรูและเปนแนวทางแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลในระยะยาวตอไป 
                    ๑.๒ จังหวัดเพชรบุรี ปญหาเรื่องความลาชาในการพิจารณาอนุมัติการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) ของสํานักนโยบายและแผน ทําใหไดรับผลกระทบตองยกเลิกโครงการป ๒๕๕๕ ในกิจกรรมกอสรางเข่ือนหินปากคลองบางทะเล 
หมู ๒, ๓ ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวรวม ๔๖๐ เมตร และขุดลอกคลองพรอมดําเนินการ    
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (งบประมาณป ๒๕๕๕) เน่ืองจากรอผลการพิจารณา EIA นาน และผูเสนอราคา
ไมมาลงนามในสัญญาเพราะเลยกําหนดยื่นซองราคา ๑๘๐ วัน และราคาวัสดุสูงเกินกวาท่ีเสนอราคาไว 
                    ๑.๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ตองการใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจัดสรรงบประมาณมาเพ่ือทําโครงการ
เพ่ิมเติม เชน จัดทําโครงการปกไมไผในบริเวณพ้ืนท่ีหมู ๑๐ ตําบลบางแกว เพ่ือตองการปกไมไผซอนอีก ๑ ช้ิน ซึ่งจะทําใหเกิด   
การตกตะกอนของดินเลนเร็วข้ึน และจะดําเนินการปลูกปาไดเพ่ิมข้ึน รวมถึงงบประมาณในการซอมไมไผท่ีชํารุดทําใหเกิด       
การแกปญหาอยางยั่งยืนสงผลใหเกิดพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสงเสริมการมีรายไดของประชาชนในพ้ืนท่ี 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                            (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๔ 

                    ๑.๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปญหาอุปสรรคของการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งท่ีผานมา คือ ประชาชนบุกรุก
ชายหาดและเปนอุปสรรคตอการกอสราง ตองทําการศึกษา EIA เสนอใหสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหความเห็นชอบกอนท่ีจะทําการกอสราง จึงเปนเหตุใหการแกไขปญหาเปนไปดวยความลาชา 
                ๒. การประมง (ประมงพ้ืนบาน ประมงชายฝง) และการดําเนินงานทาเรือประมง 
                    ๒.๑ จังหวัดเพชรบุรี ควรมีการสรางกระบวนการตอเน่ืองอยางยั่งยืนเพ่ือไมใหชาวประมงกลับมาใชเครื่องมือ
โพงพางหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
                    ๒.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม ควรปดอาวไทยรูปตัว ก เพ่ืออนุรักษทรัพยากรประมง พัฒนาตลาดปลาเปนแหลง
รวมสัตวนํ้าและผลิตภัณฑประมง และจัดตั้งกลุมประมงเพ่ือดูแลแหลงทําการประมงไมใหมีการทําลาย (ปะการังเทียม) 
                    ๒.๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ บุคลากรในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและปฏิบัติงานตรวจปราบปรามยังไมเพียงพอ 
งบประมาณใชการดําเนินงานมีอยางจํากัด และขอกฎหมายไมทันตอสภาพเหตุการณปจจุบัน 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแกน ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

(นายพงศเทพ เทพกาญจนา) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจ
ราชการท่ี ๑๒ (จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด) ในฐานะฝายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ 
เทพกาญจนา) ท่ีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๒ รายงานสรุปผลการกํากับและติดตาม       
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแกน ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
โดยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสถานการณอุทกภัย ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแกราษฎรท่ีประสบอุทกภัย จํานวน ๕๐๐ คน รวมท้ัง    
ไดใหขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีใหแกผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
ในจังหวัด สรุปได ดังน้ี 
                ๑. ขอคนพบจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสถานการณอุทกภัยพบวา ภูมิประเทศของพ้ืนท่ีท้ัง ๓ แหง ไดแก พ้ืนท่ีบาน
ปามวง หมูท่ี ๙ พ้ืนท่ีบานแจงกระหนวน หมูท่ี ๑๓ ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด และพ้ืนท่ีบานชีกกคอ หมูท่ี ๗ หมูท่ี ๑๓ 
ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ ตั้งติดกับแมนํ้าชีและอางเก็บนํ้าแกงละวา ซึ่งเปนอางเก็บนํ้าขนาดกลางมีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร 
และมีลักษณะเปนท่ีราบนํ้าทวมถึง เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือนํ้าปาไหลหลากพ้ืนท่ีบริเวณน้ีจะไดรับผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากเปน
เสนทางของมวลนํ้าจากจังหวัดชัยภูมิไหลตามแมนํ้าชีลงสูแกงละวา ซึ่งท่ีผานมาพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวประสบปญหาอุทกภัยตอเน่ือง
มาเปนเวลา ๗ ปแลว โดยในสวนของพ้ืนท่ีบานชีกกคอ หมูท่ี ๗ หมูท่ี ๑๓ ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ ผูแทนโครงการ
ชลประทานขอนแกนรายงานวา มีการกอสรางทํานบดินเพ่ือใชก้ันแมนํ้าชีและใชเปนเสนทางสัญจรของหมูบาน ปจจุบันประตู
ระบายนํ้าของแกงละวา ๒ จุด เสียหาย จึงมีความตองการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงทํานบดินในบริเวณท่ีเปน
ประตูระบายนํ้า มาเปนการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๑๐๐ เมตร และสรางฝายสันกวางดานลาง ระดับหลังฝาย
เทากับระดับเก็บกัก เพ่ือชวยใหการระบายนํ้าลงสูอางเก็บนํ้าแกงละวาเปนไปไดอยางรวดเร็ว โดยโครงการปรับปรุงทางระบายนํ้า
อางเก็บนํ้าแกงละวาดังกลาวเปนโครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจังหวัดขอนแกน ซึ่งไดเตรียมขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวงเงิน ๒๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสถานการณอุทกภัยในบริเวณดังกลาว เห็นสมควรดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยในพ้ืนท่ี ไดแก 
                    ๒.๑ ใหจังหวัดสํารวจพ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหาอุทกภัยแตละจุด วามีจุดใดท่ีมีสิ่งกอสราง ถนน หรือจุดระบายนํ้าท่ีควร
ปรับปรุง/แกไข และใหจัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณตอไป สามารถแบงชวงเวลาการแกไขปญหาออกเปน ๒ ระยะ คือ 
การแกไขปญหาเฉพาะหนา ใหจังหวัดเรงบริหารจัดการใหสามารถระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว และการแกไขปญหา
ระยะยาว ใหมีการขุดลอกแกมลิงในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือรองรับนํ้าในชวงฤดูนํ้าหลาก และเก็บกักนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง     
ซึ่งจะสามารถปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยไดอยางถาวร 
                    ๒.๒ ประตูระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบานชีกกคอ ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ เกิดความเสียหาย จําเปนตองไดรับ
ซอมแซมและปรับปรุงโดยเรงดวน จึงเห็นควรพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงทางระบายนํ้าอาง
เก็บนํ้าแกงละวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประสานแจงคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย หรือกรมชลประทาน 
เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๕ 

                    ๒.๓ ให เขตตรวจราชการท่ี ๑๒ ท่ีมี โครงการขุดลอกแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีนําแนวทางการขุดลอกของ
กระทรวงมหาดไทยมาใช โดยใหเอกชนผูขุดลอกสามารถท่ีจะนําดินหรือทรายท่ีไดจากการขุดลอกไปใชประโยชนในการกอสราง    
ซึ่งมีผลทําใหตนทุนกอสรางต่ําหรือเปนประโยชนตอทางราชการ ประชาชนไดรับประโยชนจากการมีแหลงนํ้าไวใชและทําใหทางนํ้า
ไหลสะดวก ลดปญหาอุทกภัยหรือภัยแลง มาทดลองปฏิบัติสําหรับโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ท่ีจังหวัด
รอของบประมาณ รวมท้ังโครงการ Y2 ท่ีรอการจัดสรรงบประมาณอยู โดยในบริเวณท่ีเปนท่ีสาธารณประโยชน ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชนท่ีตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และในบริเวณ     
ท่ีเปนท่ีราชพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการปรับเงินเดือนเจาหนาท่ี (มูลนิธิโครงการหลวง) 

                คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณคาใชจายในการปรับเงินเดือนเจาหนาท่ีของมูลนิธิ
โครงการหลวง ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเสนอ เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการปรับเพ่ิมคาจางใหแกเจาหนาท่ีของมูลนิธิโครงการหลวง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท้ังน้ี ใหสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ
ภายในกรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางนโยบายและแผนยุทธศาสตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 
             ๑. เห็นชอบรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. .... เพ่ือใหสวนราชการใชเปนกรอบ
แนวทางการดําเนินการเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมและเปนไปทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวรองทุกข มีการบูรณาการ
การจัดการเรื่องราวรองทุกขเช่ือมโยงเปนเครือขาย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาเปนระบบการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาของประชาชนและองคกรประชาชนไดอยางรวดเร็วและตรงกับ      
ความตองการของประชาชน ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกข
เสนอ 
                ๒. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับประเด็นเรื่องราวรองทุกขดานการปฏิบัติ
ของเจาหนาท่ี และประเด็นดานนโยบาย ควรแยกประเด็นใหชัดเจน โดยประเด็นท่ีเปนเรื่องราวรองทุกขดานการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการแกไขตามข้ันตอนและระเบียบของทางราชการ สวนประเด็นเรื่องราวรองทุกข
ดานนโยบาย ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาความเหมาะสม หากเห็นวามีความจําเปนตองทบทวน หรือปรับปรุง แกไขประการใด 
ก็ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป และความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเก่ียวกับการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดการเรื่องราวรองทุกขอยางท่ัวถึงเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมและเปนไป   
ในทิศทางเดียวกัน การดําเนินการเช่ือมโยงขอมูลของทุกสวนราชการเปนฐานขอมูลเดียวกันท่ีสามารถใชรวมกันไดทุกสวนราชการ 
โดยใหมีการอางอิงตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability 
Framework) การนําระบบจัดการเรื่องราวรองทุกขมาใชบนเครือขายสื่อสารเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศภาครัฐ (Government 
Information Network : GIN) การเนนประเด็นเขาถึงและชองทางการจัดการเรื่องราวรองทุกขของประชาชน การใหความสําคัญ
กับกระบวนการและบุคลากรในการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยใหมีการอนุมัติโครงสรางและอัตรากําลัง การใหความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนในสังคมไดรับทราบถึงชองทางการรองทุกขอยางตอเน่ืองและแพรหลาย การสรุปผล             
การดําเนินการจากการรับเรื่องรองทุกขและเผยแพรเพ่ือสรางความโปรงใสในการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยเฉพาะการจัดทํา   
สื่อเผยแพรผลการแกปญหาท่ีไดรับการรองเรียน รวมท้ังการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการรองทุกขโดยไมตอง
เปดเผยช่ือและท่ีอยูของผูรองทุกข เปนตน ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
 
 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                            (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๖ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน ๓ ฉบับ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว                   
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ดังน้ี 
             ๑. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบง    
สวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง โดยกําหนดใหกรมธนารักษแบงสวนราชการออกเปน ๑ สํานักงาน ๑๐ สํานัก ๕ กอง 
และ ๑ ศูนย 
                ๒. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบง   
สวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยกําหนดใหกรมบัญชีกลางแบงสวนราชการออกเปน (๑) ราชการบริหาร
สวนกลางแบงสวนราชการออกเปน ๑ สํานักงาน ๙ สํานัก ๓ กอง ๑ ศูนย ๑ สถาบัน และสํานักงานคลังเขต ๑-๙                  
และ (๒) ราชการบริหารสวนภูมิภาคแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานคลังจังหวัด รวมท้ังกําหนดใหมีกลุมงานดานวิชาการ           
กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
                ๓. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....            
มีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยกําหนดให
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแบงสวนราชการออกเปน ๑ สํานักงาน ๔ สํานัก ๔ กอง และ ๑ ศูนย 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การประเมินคาเปาหมายขั้นตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเมือง

พัทยา รอบท่ี ๓ 
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

             ๑. เห็นชอบตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 
                        ๑.๑ เกณฑตัวช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง รอบท่ี ๓ ซึ่งจะดําเนินการในปงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีเกณฑช้ีวัด จํานวน ๖ ดาน ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ดานการบริหาร
จัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและดานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
จําแนกเปน 
                               ๑.๑.๑ เกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด 
แบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัดขนาดใหญ กลาง และเล็ก จํานวน ๑๓ ภารกิจ ๔๖ ตัวช้ีวัด 
                               ๑.๑.๒ เกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จํานวน          
๒๓ ภารกิจ ๔๙ ตัวช้ีวัด 
                               ๑.๑.๓ เกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา จํานวน ๑๘ ภารกิจ 
๗๓ ตัวช้ีวัด 
                    ๑.๒ ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกํากับดูแลและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทางดานเทคนิค วิชาการ 
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากสวนราชการไดมาตรฐานตามเกณฑช้ีวัดและ      
คาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะ 
                        ๑.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการประเมินตนเองตามเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการ
สาธารณะดังกลาว โดยประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
 
 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๗ 

                ๒. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรผนวกการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับดานศิลปะ วัฒนธรรมในงานดานสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหรวมอยูในงานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังควรเพ่ิมงานดานศาสนาเปน
เกณฑตัวช้ีวัดในงานดานดังกลาวดวย นอกจากน้ี ควรใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเพ่ือสะทอนผลการดําเนินงาน/ศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการจัดบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)    
ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีมีมติเห็นชอบรางกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ....     
มีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ 
มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให
ดําเนินการตอไปได ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย) เสนอ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....        
มีสาระสําคัญคือ กําหนดใหผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบ้ียหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ 
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ        
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งไดรับเบ้ียหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) แลว ต่ํากวาเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนจนครบเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน เงินเพ่ิม การครองชีพชั่วคราวและเงินชวยเหลือ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ

             ๑. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวและเงินชวยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได โดย
รางระเบียบฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
                    ๑.๑ ปรับอัตราข้ันสูง-ข้ันต่ําของการจายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ใหมีผลใชบังคับเปน ๒ ระยะเวลา 
                          ๑.๑.๑ ระยะท่ี ๑ ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปรับอัตราข้ันต่ําจาก 
๘,๒๐๐ บาท เปน ๘,๖๑๐ บาท และปรับอัตราข้ันสูงจาก ๑๑,๗๐๐ บาท เปน ๑๒,๒๘๕ บาท 
                          ๑.๑.๒ ระยะท่ี ๒ ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ปรับอัตราข้ันต่ําจาก ๘,๒๐๐ บาท เปน 
๙,๐๐๐ บาท และปรับอัตราข้ันสูงจาก ๑๑,๗๐๐ บาท เปน ๑๒,๒๘๕ บาท 
                    ๑.๒ กําหนดใหสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไดรับเงินคาตอบแทนตามบัญชีทายระเบียบฯ โดยไดรับเงิน
คาตอบแทน ๑๓ ข้ัน อัตราตั้งแต ๔,๘๗๐-๘,๔๕๐ บาท 
                ๒. สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจากการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จํานวน ๒๑๐,๕๐๔,๒๙๖ บาท ท่ีกรมการปกครองไดขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกับ
กระทรวงการคลังแลว และหากไมเพียงพอก็ใหกรมการปกครองปรับแผนการปฏิบัติและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาสมทบ โดยขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนตอไป 



                     สรุปสาระสําคัญมตคิณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวตัร 
                                                                                                            (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๗๘ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงการตางประเทศใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
ภายในกรอบวงเงิน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับอพยพและชวยเหลือคนไทยออกจากประเทศอียิปต โดยใหกระทรวงการตางประเทศ
ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
เร่ือง การพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางท่ีไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจาก

การปรับคาจางขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท 
 คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
 ๑. รับทราบหลักเกณฑและเง่ือนไขการพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางท่ีไดรับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงาน อันเน่ืองมาจากการปรับคาจางข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท ท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดพิจารณาแลวในการประชุมครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๖ 
เมื่อวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังน้ี 
 ๑.๑ เปนการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางเทาน้ัน 
 ๑.๒ การขยายระยะเวลา 
                               ๑.๒.๑ ผูประกอบการกอสรางท่ีมีสิทธิไดรับการพิจารณาขยายระยะเวลากอสราง ตองเปนคูสัญญาท่ีได
ลงนามทําสัญญาจางกอสรางกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ โดยบังคับใชกับสัญญาจางกอสรางท่ีไดลงนามไว
กับหนวยงานกอนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งสัญญาดังกลาว ณ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ยังม ี     
นิติสัมพันธอยูและยังมิไดมีการสงมอบงานงวดสุดทายหรือสัญญาดังกลาวยังมีนิติสัมพันธอยู แตไดมีการสงมอบงานงวดสุดทาย
ในชวงระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนชวงระยะเวลาท่ีใหความชวยเหลือฯ ยกเวนสัญญา    
ท่ีหนวยงานไดพิจารณากอนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แลววา จะบอกเลิกสัญญาเน่ืองจากคูสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา กรณีสัญญา
ดังกลาวไมเขาเกณฑท่ีจะไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีน้ี 
 ๑.๒.๒ สัญญาจางกอสรางท่ีอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑.๒.๑ ใหหนวยงานขยายระยะเวลาออกไปอีก 
จํานวน ๑๕๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจางกอสรางนอยกวา ๑๕๐ วัน ก็ใหขยายระยะเวลาไดเทากับอายุสัญญาเดิม 
 ๑.๒.๓ สัญญาจางกอสรางท่ีไดรับการขยายระยะเวลาออกไปตามขอ ๑.๒.๒ โดยกรณีสัญญาจางกอสราง
ไดดําเนินการลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญา และไดถูกปรับไวในชวงกอนหนาวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ยังคงเปน
หนาท่ีของผูประกอบการท่ีตองรับผิดชอบในสวนของคาปรับในชวงกอนหนาท่ีจะไดรับการชวยเหลือฯ แตจะไดรับการลดหรืองด
คาปรับเฉพาะในชวงระยะเวลาท่ีไดรับการชวยเหลือตามมาตรการน้ีเทาน้ัน และกรณีสัญญาจางกอสรางท่ียังอยูภายในระยะเวลา
ตามสัญญา ใหขยายระยะเวลา โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม 
 ๑.๒.๔ กรณีสัญญาจางกอสรางท่ีเขาหลักเกณฑท่ีจะไดรับความชวยเหลือฯ หากการขยายระยะเวลาออกไป       
มีผลทําใหผูรับจางไมถูกปรับ ก็ใหงดลดคาปรับ หรือคืนเงินคาปรับ ตามความเปนจริง แลวแตกรณ ี
 ๑.๒.๕ กรณีสัญญาจางกอสรางท่ีไดรับความชวยเหลือ หากสัญญาจางกอสรางดังกลาวมีการจางเอกชน
ควบคุมงาน คาจางควบคุมงาน และหรือคาจางท่ีปรึกษา ใหผูรับจางเปนผูรับภาระคาจางควบคุมงาน และหรือคาจางท่ีปรึกษา
สําหรับระยะเวลาท่ีไดขยายออกไป เน่ืองจากผูรับจางไดรับประโยชนจากการไดรับการขยายระยะเวลาดังกลาวแลว 
 ๑.๒.๖ ผูประกอบการกอสรางท่ีประสงคจะขอรับความชวยเหลือจะตองยื่นคํารองขอตอหนวยงาน
คูสัญญาภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
 ๑.๒.๗ กรณีคูสัญญาใดเห็นวา การไดรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑดังกลาวยังไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา
ไดและมีเหตุผลอันสมควร ใหหนวยงานพิจารณา และหากเห็นสมควรขยายระยะเวลา ก็ใหเสนอตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
เพ่ือพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ๑.๓ การพิจารณาไมลงโทษเปนผูท้ิงงาน หากในกรณีท่ีหนวยงานไดมีการบอกเลิกสัญญาจางกอสรางไปแลว 
สืบเน่ืองจากผูรับจางไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเน่ืองมาจากการปรับคาจางข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท ซึ่งไดบอกเลิก
สัญญาในชวงระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ใหถือวาไมเปนผูท้ิงงาน 



              สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานขอมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

                (๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

๗๙ 

 ๑.๔ ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาตีความและวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติในการพิจารณาใหความชวยเหลือฯ ดังกลาว 

 ๑.๕ เพ่ือความเปนธรรมในการพิจารณาใหความชวยเหลือแกผูประกอบการกอสรางของหนวยงานภาครัฐ     

ในภาพรวม เห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และมีมติแจงเวียนใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ   

ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 ๑.๖ ใหกระทรวงมหาดไทยนํามาตรการน้ีไปใชบังคับในการจัดจางกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

โดยอนุโลม 

 ๒. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐนําหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาใหความชวยเหลือ

ผูประกอบการกอสรางท่ีไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเน่ืองมาจากการปรับคาจางข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท                   

ท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดพิจารณาแลว ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 ๓. ใหกระทรวงมหาดไทยนําหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาวไปใชบังคับในการจัดจางกอสรางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดวย โดยอนุโลม 

 

 ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

เร่ือง รางพระราชบัญญัติท่ีอยูในชั้นการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรท่ีมีความจําเปนตองผลักดันใหเปนกฎหมายตาม

นโยบายของรัฐบาล 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แจงวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พรอมพัฒน) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดแจงรายช่ือรางพระราชบัญญัติท่ีอยูในช้ันการพิจารณา

ของสภาผูแทนราษฎรท่ีมีความจําเปนตองผลักดันใหเปนกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือใหทันสมัยประชุมสามัญท่ัวไป     

หรือสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ดังน้ี 

             ๑. รางพระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของ

คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 

                ๒. รางพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... อยูระหวางรอการพิจารณาวาระท่ี ๒ 

                ๓. รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. .... อยูระหวางรอการพิจารณาวาระท่ี ๒ 

                ๔. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... อยูระหวางรอการพิจารณา

วาระท่ี ๒ 

                ๕. รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ 

                ๖. รางพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางทางวิทยาศาสตร อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน

สภาผูแทนราษฎร 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๐ 

ภาคผนวก  : ข้อมูลทั่วไปของมติคณะรัฐมนตรี 
๑.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเดือน 
 

 ในช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๖ ครั้ง มีมติ
คณะรัฐมนตรี  รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง  

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนมตคิณะรัฐมนตรีในชว่งเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 
                  (๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๑ 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทของวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ในช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง 
วาระเพ่ือพิจารณา ๘๗ เรื่อง วาระเพ่ือทราบ ๑๑๕ เรื่อง วาระอ่ืน ๆ ๑ เรื่อง วาระสภาผู้แทนราษฎร ๔ เรื่อง และ
วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๔ เรื่อง 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทวาระการประชุมคณะรัฐมนตร ี

 

––  

 
๓. มติคณะรฐัมนตรี  :  จําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
 

 มติคณะรัฐมนตรีในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเพื่อทราบตามข้อ ๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๒ เรื ่อง 
จําแนกตามลักษณะการเสนอเรื่องเป็น วาระปกติและวาระจร สรุปได้ดังน้ี  
 วาระเพื่อพิจารณา   ๘๗ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๖๔ เรื่อง วาระจร ๒๓ เรื่อง  
 วาระเพื่อทราบ   ๑๑๕ เรื่อง แบ่งเป็นวาระปกติ  ๘๒ เรื่อง วาระจร ๓๓ เรื่อง 
 

 แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามลักษณะของการเสนอ  
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จํานวนเรื่อง 

ประเภทวาระ 

รวมท้ังส้ิน ๒๑๕ เร่ือง 

วาระสภาผู้แทนราษฎร ๔ เรื่อง (๑.๘๖ %) 

วาระอื่น ๆ ๑ เรื่อง (๐.๔๗ %) 

วาระเพ่ือทราบ ๑๑๕ เรื่อง (๕๓.๔๙ %) 

วาระเพ่ือพิจารณา ๘๗ เรื่อง (๔๐.๔๖ %) วาระสําคัญของรัฐบาลเพ่ือพิจารณา ๔ เรื่อง (๑.๘๖ %) 

วาระประธานแจ้ง ๔ เรื่อง (๑.๘๖ %) 
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ส านักบริหารงานสารสนเทศ ๘๒ 

๔.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรชี่วงวันที ่๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีหน่วยงานของรัฐและองค์กร
อิสระเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม ๓๒ หน่วยงาน และเป็นมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒๑๕ เรื่อง ดังนี ้
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจ าแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑
๑
๑

๓
๔

๓
๒

๑
๑

๒
๑

๒
๑

๘
๕

๑๓
๒
๒

๑
๑๖

๑๑
๓

๘
๓

๑๑
๑๖

๓
๕

๑๕
๒๒

๕
๔๓

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

กร.
ศอ… 
สช.
อส.
สว.
สผ.
ศย.
ศป.
ลต.
พศ.

ปปช.
ปปง.
ตช.
อก.
สธ.
ศธ.
วธ.
รง.
ยธ.
มท.
พณ.
พน.
ทก.
ทส.
คค.
กษ.
พม.
กก.
กต.
กค.
กห.
นร.

หน่วยงาน 

จ านวนเร่ือง 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๓ 

๕.  มติคณะรัฐมนตรี  :  จําแนกตามประเภทเรื่องท่ัวไปและประเภทเรื่องท่ีเป็นกฎหมาย 
 เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจําแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ เรื่องทั่วไปและ
เรื่องที่เป็นกฎหมาย ซึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นกฎหมายประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เป็นต้น (มติคณะรัฐมนตรีที่จําแนกเป็นเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นกฎหมายนี้ นับเฉพาะเรื่องที่ได้รับ
การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ไม่ได้รวมเรื่องที่เจ้าของเรื่องขอถอนออกจากวาระ และเรื่องที่เลื่อนการพิจารณาออกไป) 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย 

 
 
๖.  มติคณะรฐัมนตรี : จําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล 
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี จําแนกตามหลักการบริหารราชการได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
เรื ่องที ่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จํานวน ๑๓๑ เรื ่อง และเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
จํานวน ๘๔ เรื่อง  
 
แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องทั่วไป
๑๗๓ เรื่อง
๘๐.๔๗%

เรื่องกฎหมาย
๔๒ เรื่อง
๑๙.๕๓%

นโยบายรัฐบาล
๔๓๙ เรื่อง
๕๐.๘๑%

การบริหารราชการ
ทั่วไป

๔๒๕ เรื่อง
๔๙.๑๙%

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๕  เร่ือง 

รวมทั้งสิ้น  ๒๑๕  เร่ือง 

เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กับนโยบายรัฐบาล 

๑๓๑ เรื่อง 
๖๐.๙๓% 

เรื่องที่ไม่สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 

๘๔ เรื่อง 
๓๙.๐๗% 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๔ 

๗. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสอดคล้องกับนโยบายรฐับาลและดา้นหลกัการพัฒนา 
๗.๑ จําแนกตามนโยบายแตล่ะข้อ 

  
แผนภูมิแสดงเรื่องที่สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาลในแตล่ะข้อ 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

๗.๒ จําแนกตามด้านหลักการพัฒนา 
 มติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจําแนกตามด้านหลักการพัฒนา ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงการจําแนกเรือ่งที่สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลตามด้านหลักการพัฒนา 
 
 

 
 

 
 
 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๘ ๗

๒๖

๙
๓ ๐

๔๙

๒๙

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๗

๓๓
๒๙

๙

๔๙

๔

จํานวนเรื่อง 

ด้าน (๔)   (๓)   (๒)   (๑)   (๖)   (๕)   

จํานวนเรื่อง 

(๑)  นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก (๒)  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
(๓)  นโยบายเศรษฐกิจ (๔)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๕)  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖)  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
(๗)  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (๘)  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี  

นโยบาย 

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๑  เร่ือง

รวมทั้งสิ้น  ๑๓๑  เร่ือง

(๑)  (๒)   (๓)   (๔)   (๕)   (๖)   (๗)   (๘)   

(๑)   ด้านสังคม 

(๒)   ด้านเศรษฐกิจ 

(๓)   ด้านการเมืองการปกครอง 

(๔)   ด้านความม่ันคง 

(๕)   ด้านการต่างประเทศ 

(๖)   ด้านสิ่งแวดล้อม 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๕ 

 

๘. มติคณะรัฐมนตรี : จําแนกตามพื้นท่ีท่ีดําเนินการ  
 เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและเป็นมติคณะรัฐมนตรีมีความเก่ียวข้องกับพ้ืนที่ที่ดําเนินการใน
ภูมิภาคต่าง ๆ จํานวน ๑๖ เรื่อง 
 

แผนภูมิแสดงมติคณะรัฐมนตรีจําแนกตามพื้นที่ที่ดําเนินการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทม. และปริมณฑล
๑ เรื่อง
๖.๒๕ %

ภาคกลาง
๑ เรื่อง
๖.๒๕ %

ภาคเหนอื
๔ เรื่อง
๒๔ %

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๑ เรื่อง
๖.๒๕ %

ภาคใต้
๕ เรื่อง

๓๑.๒๕ %

ภาคตะวันออก
๒ เรื่อง
๑๒.๕ %

ทั่วประเทศ
๒ เรื่อง
๑๒.๕ %

รวมทั้งสิ้น  ๑๖  เร่ือง 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๖ 

๙. คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่             
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๖ คณะ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ได้ดังน้ี 
 

 
 
 ทั้งน้ี ในช่วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๑ คณะ 
ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการป้องกันผลกระทบอันเน่ืองจาก “การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการ
ยกเลิกภาษีนําเข้าและโควตา (พณ.) 

 
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ี
 ๑๐.๑ ร่างพระราชบัญญตัิท่ีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
  ต้ังแต่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖      
มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาและเป็นมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
เลขที่หนงัสือยืนยัน/ 
วันเดือนปีที่มีมติ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๓๑๕๘/๕๖ [๒๕/๑๑/๒๕๕๖]
๒. ร่างพระราชบัญญัติกําลังสํารอง พ.ศ. .... ๓๒๔๒๘/๕๖ [๑๙/๑๑/๒๕๕๖]
๓. ร่างพระราชบัญญั ติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... 
ว(ล) ๓๐๓๕๒/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]

๔. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ๓๐๓๓๐/๕๖ [๐๕/๑๑/๒๕๕๖]
๕. ร่างพระราชบัญญั ติการกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  พ.ศ. .... 
๒๙๙๑๗/๕๖ [๐๑/๑๑/๒๕๕๖]

 
 
 
 
 

๑๕
๒๓ ๒๐

๕๕

๗ ๕
๑๕

๑๐ ๑๒ ๑๐
๑

๙

๒๒

๑
๑๐ ๗ ๕ ๖

๑๕
๑๐

๒ ๔ ๑ ๑
๐

๒๐

๔๐

๖๐

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

จํานวนเร่ือง 

หน่วยงาน 



                    สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 
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สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๗ 

 ๑๐.๒ ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการ 

  ร่างพระราชบัญญัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น 
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ และยังต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ 
จนกว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีร่างพระราชบัญญัติ  
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) จําแนกตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

 

ขั้นตอน ฉบับ 

ร่างพระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับมาดําเนนิการ ๕ 
รวม ๕ 

 
๑๑.  กฎหมายประเภทต่าง ๆ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 

 เรื ่องที ่เป ็นพระราชกําหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
และกฎ กพ ซึ่งได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ มีจํานวน  
๒๕ ฉบับ จําแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และประเภทของกฎหมาย ได้ดังน้ี 
 

ประเภทกฎหมาย 
หน่วยงาน 

พระราช 
กําหนด 

พระราช 
บัญญัต ิ

พระราช 
กฤษฎีกา 

กฎ 
กระทรวง 

ประกาศ ระเบียบ กฎ กพ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี    ๑    
กระทรวงกลาโหม  ๒      
กระทรวงการคลัง   ๒ ๓ ๒   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ๑    
กระทรวงคมนาคม   ๓  ๒   
กระทรวงมหาดไทย   ๒ ๒  ๑  
กระทรวงสาธารณสุข   ๑     
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๑     
กองอาํนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร     ๑   
สํานักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน      ๑  

รวม  ๒ ๙ ๗ ๕ ๒  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีและรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
                 (๑ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ ๘๘ 

ตารางอักษรย่อ 
 

กระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง/หน่วยงานอิสระ 

อักษรย่อ ชื่อเต็ม อักษรย่อ ชื่อเต็ม 
นร. สํานักนายกรัฐมนตรี 

กร. 
  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่ง 
  มาจากพระราชดําริ กห. กระทรวงกลาโหม 

กค. กระทรวงการคลัง ตช. สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
กต. กระทรวงการต่างประเทศ พศ. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

กก. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา ลต. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ศป. สํานักงานศาลปกครอง 

กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศย. สํานักงานศาลยุติธรรม 
คค. กระทรวงคมนาคม สช. สํานักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปปง. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปปช. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
พน. กระทรวงพลังงาน สผ. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พณ. กระทรวงพาณิชย์ สว. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
มท. กระทรวงมหาดไทย อส. สํานักงานอัยการสงูสุด 
ยธ. กระทรวงยุติธรรม ศอบต. ศูนย์อํานวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต ้
รง. กระทรวงแรงงาน   
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม   
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ   

สธ. กระทรวงสาธารณสุข   

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม   

    

    

    

    

    

  
  

    
    

    

    

    

    

    
    

 
 



 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรี 
และรายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาล 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 
(๑ พฤศจิกายน–๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

 
ท่ีปรึกษา 
 นางสมสมร มังคลพันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 

 
คณะทํางาน 

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

 
 

คณะทํางาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




